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RESUMO 
 

 

Araujo EMS. Caracterização de lesões de mancha branca naturais [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2021. Versão Corrigida. 

 

 

O objetivo deste estudo foi caracterizar e comparar o esmalte sadio humano e lesões de 

mancha branca (ICDAS 2) em diferentes aspectos. Dezessete espécimes foram 

caracterizados por meio fluorescência com o Diagnodent®, Fluorescência quantitativa 

induzida pela luz (QLF®), quanto aspectos ópticos pela Tomografia de Coerência Óptica 

(OCT), propriedades mecânicas com a Microdureza seccional e avaliação do conteúdo 

inorgânico e orgânico com a Espectroscopia Raman. A ANOVA e teste de Tukey, foram 

utilizados com 5% como nível de significância. O Diagnodent® identificou 75% das 

superfícies como hígidas, 7% cárie em esmalte, 10% lesão até junção esmalte-dentina e 

7% cárie em dentina. Para o QLF®, a perda de conteúdo mineral ∆Q (%mm2) foi de 

15,37%mm2 e a diferença de fluorescência (∆F) foi de 11,68%. O aparelho OCT captou 

uma média de profundidade de lesões de 174,43 µm, e um coeficiente de atenuação sem 

diferença significante (p>0,005). A microdureza demonstrou uma diferença significante 

(p<0,005) quando comparados os fatores: camada superficial e corpo do esmalte (hígido 

e lesão), porém não existe diferença significante (p>0,005), quando comparados esses 

dois sítios dentro do mesmo substrato. O espectro Raman demonstrou as 4 bandas 

vibracionais do fosfato (v1, v2, v3, v4) com maior intensidade no esmalte hígido, sendo o 

maior pico em 960,3 cm-1(v1). Em 1071 cm-1, a intensidade foi maior para o esmalte 

hígido, correspondendo a banda do fosfato (v3) e não o carbonato tipo B. O conteúdo 

orgânico foi visto em 1295 cm-1 e em 1450 cm-1, com maior intensidade nas lesões. A 

variabilidade de características dos substratos estudados interferiu diretamente na 

caracterização destes pelos métodos propostos. 

 

 

Palavras-chave: Esmalte dentário. Cárie dentária. Desmineralização. 

  



  



 
 

ABSTRACT 
 

 

Araujo EMS. Characterization of natural white spot lesions [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2021. Versão Corrigida. 

 

 

This study aimed to characterize and compare the sound enamel and white spot lesions 

(WSL) ICDAS 2 using different aspects. Seventeen teeth were characterized by 

fluorescence by DIAGNOdent® and Quantitative light-induced fluorescence (QLF®), 

optical characteristics using Optical coherence tomography (OCT), mechanical 

characteristics using Transversal Microhardness, and the inorganic and organic content 

were evaluated using the Raman Spectroscopy. The ANOVA and Tukey’s test was used 

considering the level of significance of 5%. The DIAGNOdent® readings identified 75% of 

the surfaces as sound enamel, 7% as enamel caries, 10% as caries on the dentin-enamel 

junction, and 7% as dentin caries. The QLF readings showed the ∆Q (∆F integrated by 

lesion area) of -15,37%mm2 and the fluorescence loss (∆F) -11,68%. The OCT showed 

the mean lesion depth of 174,43 µm and the attenuation coefficient without significant 

difference between the substrates. The microhardness showed a significant difference 

(p<0.05) when compared: outer layer and body of the substrates (sound enamel and 

WSL), however, when the outer layer and the body of the same substrate are not 

significantly different (p>0.05). The Raman spectra showed 4 vibrational bands of 

phosphate (v1, v2, v3, v4), where the highest peak was in 960.3 cm-1(v1). The intensity of 

the peak 1071 cm-1 was higher for sound enamel, which demonstrates the phosphate 

band instead of the B-type carbonate. The spectra showed the organic composition at 

1295cm-1 and 1450cm-1, with higher intensity for lesions. The variability of characteristics 

interfered directly with the characterization of the substrates by the methods performed.  

 

 

Keywords: Dental enamel. Dental caries. Demineralization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As lesões de mancha branca estão relacionadas a processos de desmineralização 

e remineralização observados dentro da cavidade oral. Deve-se considerar ainda que, a 

deposição de biofilme dental, a ineficiência na sua remoção e a ingestão de carboidratos 

fermentáveis são fatores que predispõe à formação de lesões iniciais de cárie. Ao longo 

do tempo, os ácidos produzidos pelo biofilme bacteriano aumentam a acidez deste e a 

do meio e irão se difundir para o interior do esmalte dental ocasionando a dissolução 

parcial dos cristais de hidroxiapatita e a perda de cálcio e fosfato do dente. Esse 

fenômeno poderá ser retardado ou até paralisado pela ação da saliva, com a deposição 

de minerais e a elevação do pH, tornando o meio menos crítico para a estrutura dental 

(Robinson et al., 2000; Fejerskov & Kidd, 2008; Fejerskov et al., 2015). 

Microscopicamente a lesão incipiente será observada como uma área de 

desmineralização de subsuperfície abaixo do biofilme dentário. O corpo da lesão de 

subsuperfície é caracterizado por uma perda entre 30 e 50% do seu conteúdo mineral, 

porém com a manutenção de uma camada superficial mais mineralizada ou 

aparentemente intacta (Fejerskov et al., 2015). Clinicamente, a lesão ativa, apresenta-se 

como uma mancha branca opaca, devido à mudança do índice de refração do esmalte 

após a perda mineral, perdendo desta forma, a translucidez observada no esmalte hígido 

(Featherstone, 1999). Após muitos processos de desmineralização e remineralização, 

esta desmineralização pode ser paralisada, e a superfície irá apresentar uma 

recristalização (Ten Cate; Arends, 1980). Deste modo, ela passa a ser observada como 

uma camada brilhante, porém com uma “cicatriz branca” em seu interior, pela ineficiência 

da penetração de íons e materiais mineralizantes no interior do tecido (Richards et al., 

1977). 

Com o advento da odontologia minimamente invasiva, que busca o diagnóstico e 

tratamento das lesões no seu estágio inicial, as características morfológicas, ópticas, 

químicas e micromecânicas das lesões de mancha branca são de suma importância para 

melhor conhecimento do processo carioso, promovendo uma base crítica para uma 

indicação de tratamento adequado (Huang et al., 2007). Assim, torna-se fundamental a 

manutenção de uma caracterização atual das estruturas e particularidades existentes no 
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esmalte dental sadio e na lesão de mancha branca.  

Conhecer as características das lesões de mancha branca se torna relevante para 

uma correta identificação e tratamento das mesmas (Deyhle et al., 2014). A combinação 

de diferentes metodologias permite suprir ou minimizar algumas limitações de 

determinados métodos e auxilia no maior entendimento das características das lesões 

(Lippert et al., 2004; Sadyrin et al., 2020). A caracterização pode ser feita por meio de 

alguns métodos de diagnóstico como a Fluorescência induzida pela luz (QLF) mensura a 

autofluorescência dental e pode detectar diferenças na desmineralização de lesões 

incipientes (Stookey, 2005; Pretty, 2006; Lippert et al., 2011; Gomez, 2015; Gokce et al., 

2017); a Tomografia por coerência óptica, que mapeia a lesão de cárie, determina sua 

profundidade, a birrefringência e coeficiente de atenuação da lesão (Amaechi et al., 2003; 

Ko et al., 2005; Sowa et al., 2011; Cara et al., 2012; Cara et al., 2014; Mandurah et al., 

2013; Quitero et al., 2019); a análise química e dos componentes microestruturais do 

esmalte dental também são de suma importância. Pode-se lançar mão da Espectroscopia 

Raman para o mapeamento químico destas lesões (Kinoshita et al., 2008; Almahdy et 

al., 2012; Carvalho et al., 2013; Mohanty et al., 2013; Salehi et al., 2013; 

Ramakrishnaiah et al., 2015; Timchenko et al., 2015; Akkus et al., 2016; Buchwald et al., 

2017; Buchwald, Buchwald, 2019; Sadyrin et al., 2020).  

Em suma, metodologias mais recentes estão disponíveis para caracterização de 

lesões de mancha branca e já vem sendo utilizadas para a avaliação de tratamentos 

remineralizantes e restauradores, bem como a sua perspectiva de durabilidade ao longo 

dos anos. Ressalta-se que o conhecimento aprofundado das características do esmalte 

dental e das lesões naturais que acometem esse substrato influenciará diretamente na 

reprodutibilidade e confiabilidade dos estudos in situ e in vivo. Deste modo, estudos que 

utilizem metodologias mais modernas que caracterizem e comparem, de modo 

simultâneo, tais substratos por meio de avaliações químicas, morfológicas e físicas ainda 

são essenciais.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1  Esmalte dental 

 

 

 O esmalte dental é o tecido mais mineralizado do corpo humano, sua estrutura é 

formada por aproximadamente 95-97% de conteúdo mineral, constituído pelos cristais de 

hidroxiapatita (Robinson, 1995). A sua porção mineral é constituída por 2% de carbonato, 

1% de zinco, sódio, magnésio e potássio, 2-3% de água, 0,01-0,05% de flúor e sua 

porção orgânica de 1% de lipídios e proteínas (Robinson et al., 2000; Hicks et al., 2004). 

A distribuição dos componentes minerais, da água e do material orgânico não é uniforme 

no substrato (Robinson et al., 1971; Robinson et al., 1983), mas será dependente de 

outras características relacionadas à anatomia e microestrutura do esmalte, como os 

seus espaços interprismáticos (Robinson et al., 1995). A composição majoritariamente 

mais mineralizada do esmalte dental lhe garante propriedades físicas que são similares 

às da hidroxiapatita, tais como, alta translucidez, módulo de elasticidade e a sua dureza 

(Robinson et al., 2000; Fejerskov et al., 2015; Hicks et al., 2004)  

Os cristais de hidroxiapatita são bastões com aproximadamente 50nm de largura e 

25nm a 1mm de comprimento, que quando agrupada em cerca de 1000 cristais, irá 

compor os prismas de esmalte - a maior parte da estrutura do esmalte dental (Daculsi et 

al., 1984; Fejerskov et al., 1984; Robinson et al., 1995). Cada prisma de esmalte 

apresenta-se como uma estrutura de 50µm de diâmetro que se estende da superfície do 

esmalte até a junção amelodentinária. As mudanças na angulação e na disposição desta 

estrutura irão determinar os limites entre os prismas adjacentes e entre o prisma e o 

material interprismático. Essa região interprismática é encontrada no interior dos prismas 

de esmalte, rica em proteínas e água, esta é a região menos mineralizada da estrutura 

prismática, por conta da orientação dos cristais (Robinson et al., 1995; Hicks et al., 2004). 

Essas regiões fazem com que o esmalte dental, que macroscopicamente aparenta 

ser uma estrutura compacta e rígida, apresente espaços (poros) entre os seus cristais 

que serão então preenchidos pela água e pelo material orgânico presente no substrato 

(Gwinnett, 1992). Os poros do esmalte dental, representam as principais vias de difusão 
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do substrato, que funciona como uma membrana semipermeável (Fejerskov et al., 2015). 

Esta relação entre o substrato dental e o meio bucal é dinâmica e permite a realização 

de trocas iônicas e de água por vias de difusão por meio dos microporos presentes 

(Silverstone 1970; de Sousa et al., 2013). 

A porção orgânica do esmalte dental consiste em proteínas de esmalte que são de 

natureza não colágena - os lipídios e os carboidratos (Ten cate, 2001). Como proteínas, 

estarão presentes as amelogeninas, enamelinas e as amelobastinas. Essa composição 

orgânica, compreende apenas 1% do esmalte, que circunda seus cristais (Gwinnett 1992; 

Featherstone, 1999) e desempenha um papel importante no seu comportamento químico 

e físico (Smith, 1998). A água compreende 3% em volume e ¼ deste está diretamente 

relacionado a hidratação do esmalte dental (Carlstrom et al., 1963). 

De acordo com sua composição, o esmalte dental pode ser classificado em dois 

diferentes tipos: esmalte aprismático e prismático; a inter-relação entre estas estruturas 

determinará a aparência transversal dos prismas de esmalte (Boyde et al., 1988, 

Robinson et al., 1995).  A região aprismática é onde os cristais de hidroxiapatita 

encontram-se uniformemente arranjados, paralelos entre si e perpendicularmente 

dispostos na superfície (Silverstone et al., 1981). A presença da camada aprismática na 

superfície do esmalte foi reportada por diversos autores (Ripa et al., 1966; Whittakker, 

1982; Robinson et al., 1995), no entanto a sua presença pode variar entre 50-70% ou até 

20% ou menos no esmalte permanente. Por conta da organização dos cristais, tal 

disposição irá tornar a superfície mais mineralizada que a subsuperfície do esmalte 

(Robinson et al., 1971).  

Já na região prismática é onde ocorrem as variações nas orientações destes cristais 

(Fava et al., 1997). Esta variação garante a característica anisotrópica do esmalte dental, 

onde a distribuição de forças mastigatórias, que podem gerar fraturas, irão ser impedidas 

de se prologarem quando atingirem a região onde os grupos de prismas se cruzam, além 

disso, essas características irão melhorar as propriedades físicas do substrato (Habelitz 

et al., 2001). 

 Deste modo, o esmalte dental é um sólido microporoso com alto módulo de 

elasticidade mas que se caracteriza como um material friável, (Gwinnett, 1992; Gianinni 

et al., 2004) o que o torna um substrato heterogêneo e complexo. Logo, suas 
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características e propriedades devem ser consideradas para entender o seu 

comportamento na cavidade oral, principalmente por este substrato estar sujeito 

constantemente a fenômenos como a desmineralização-remineralização bem como os 

esforços mecânicos. 

 

 

2.2 Cárie dental e lesão de mancha branca 

 

 

O Global Burden of disease study de 2017 estima que doenças que acometem a 

cavidade oral, como a cárie dental, afetam mais de 3,5 bilhões de pessoas no mundo. 

Dentro desta estimativa, a cárie em dente permanente é a mais prevalente, com 2,3 

bilhões de pessoas no mundo acometidas pela doença (Peres et al., 2019). A cárie dental 

é uma doença crônica que envolve fatores genéticos, comportamentais (dieta, histórico 

de uso de medicações), culturais, sociais, biológicos (fluxo salivar) e ambientais na sua 

etiologia (Fejerskov et al., 2015; Phiton et al., 2015, Heymann; Grauer, 2013). A lesão é 

desenvolvida em consequência da adesão do biofilme na superfície dental. Após essa 

adesão inicial, a ingestão de carboidratos fermentáveis e a remoção do biofilme 

ineficientemente, fará com que o biofilme aderido se torne cariogênico. Esse processo irá 

desencadear uma cascata de fenômenos que acarretarão numa alteração da superfície 

dental (Fejerskov et al., 2015). 

 Esse biofilme dental é constituído primeiramente por proteínas salivares, lipídios e 

componentes do fluido gengival, que formam a película adquirida da superfície dental. 

Essa camada funcionará como um meio de adesão e coagregacão de diferentes tipos de 

bactérias. Primeiramente será colonizado por bactérias, como S. sanguis e S. oralis. 

Estes microorganismos estarão aderidos à superfície formando microcolônias envolvidas 

pelo material extracelular, os polissacarídeos (Fejerskov et al., 2015). Esta película, agora 

colonizada inicialmente, estará susceptível à adesão e colonização por bactéricas 

cariogênicas como o S. mutans, S. sobrinus e Lactobacilos (Mount, 2005), esses 

organismos não só secretam ácidos orgânicos resultantes da degradação de 

carboidratos fermentáveis para o meio bucal, como têm a capacidade de permanecer 
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neste ambiente ácido por todo o período de maturação do biofilme (Mount, 2005; 

Fejerskov et al., 2015; Quitero et al., 2019). 

Com a secreção de ácido orgânicos para o meio bucal, como: os ácidos lático, 

acético, fórmico e propiônico, ocorrerá a difusão destes para o interior do esmalte dental 

por meio dos poros presentes nessa estrutura. Desta forma, irá ocorrer um desequilíbrio 

no balanço dos minerais presentes no esmalte e o meio bucal por conta da diminuição 

do pH do meio bucal (Liu et al., 1998; Robinson et al., 2000; Featherstone et al., 2008; 

Kianoush et al., 2014; Al-Obaidi et al., 2018). Novos poros serão criados como 

consequência da dissolução parcial dos cristais de hidroxiapatita (Osborn, 1968; 

Silverstone et al., 1981; Cury; Tenuta, 2009). 

O meio bucal geralmente se encontra em equilíbrio, ou seja, íons como o cálcio e o 

fosfato encontram-se disponíveis e saturados na saliva com relação ao esmalte dental, o 

que  favorece a manutenção do estado cristalino do tecido quando o pH está maior do 

que 6,8 (Mount, 2005). Quando o desequilíbrio ocorre, a saliva, que possui uma 

importante função na manutenção do pH e limpeza do meio, irá agir no intuito de evitar a 

perda de minerais. Porém, se esses episódios de diminuição de pH forem frequentes e/ou 

duradouros, a saliva não atuará com o seu efeito protetor quando abaixo do pH crítico 

para a estrutura dental (pH 5,5) e assim ocorrerá a desmineralização (Featherstone 1999; 

Dawes 2003; Mount, 2005). 

A lesão de mancha branca será o primeiro estágio da lesão de cárie dental. A 

prevalência destas lesões têm sido descritas como uma taxa que varia entre 15,5% e 

40% (Heymann; Grauer, 2013), além disso, nos anos de 1986 e 2012 ocorreu um 

aumento na prevalência destas lesões em 29,2%, principalmente em pacientes que estão 

realizando tratamento ortodôntico (Sampson; Sampson, 2020). Clinicamente a sua 

aparência é opaca, isso se deve a um fenômeno óptico causado pela perda mineral e 

pela diferença do índice de refração da água e do ar que agora irão preencher esses 

espaços criados no esmalte dental. Com a criação destes canais, poderá ocorrer a 

difusão de água, saliva e ácido para o interior da lesão, e se houver a sua progressão, 

ocorrerá o alargamento dos canais, onde bactérias também poderão ser encontradas 

(Fejerskov et al., 2003; Ando et al., 2018; Cazzolla et al., 2018; Sampson; Sampson, 

2020). Ademais, podem vir a apresentar uma fragilidade, principalmente em regiões de 
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fóssula e fissuras onde o esmalte está presente em uma espessura menor. Irá ocorrer o 

aumento da porosidade do esmalte, principalmente na região abaixo da camada 

superficial, o que facilitará a pigmentação do substrato e ainda que possua todas estas 

alterações citadas acima, o substrato ainda é passível de remineralização por meio da 

saliva ou por outros tratamentos remineralizantes (Mount, 2005). 

Se ocorrer a progressão desta lesão e ação do processo de desmineralização e 

remineralizacão (DES-RE), a estrutura poderá apresentar uma camada mais 

mineralizada na superfície, e abaixo desta, estará a camada subsuperficial porosa, 

denominada corpo da lesão (Nelson et al., 1983; Pearce, 1983; Arends; Christoffersen, 

1986; Featherstone, 1999). O desenvolvimento desta camada mais mineralizada ocorre 

por conta da presença do flúor que previne a dissolução dos minerais a base de apatita, 

repondo esta estrutura com a formação da fluorapatita na superfície do substrato (Larsen 

1990; Fejerskov et al., 2015). Essa precipitação de minerais na superfície previamente 

desmineralizada forma cristais menos solúveis e torna o esmalte dental mais resistente 

à outros desafios cariogênicos (Nelson et al., 1983; Pearce, 1983; Arends; Christoffersen, 

1986; Featherstone 1999). Assim como o flúor, a saliva atua no tamponamento do meio, 

fornecendo à estrutura dental os íons cálcio e fosfato que têm papel importante na 

remineralizacão da superfície (Buzalaf et al., 2011; Dawes, 2003). 

 No que diz respeito ao tempo, essas lesões tem um potencial de serem 

desenvolvidas em um curto período de até 4 semanas, porém são lesões visíveis 

clinicamente apenas após secagem da superfície (ICDAS 1) (Gorton & Featherstone, 

2003; Fejerskov et al., 2015; Phiton et al., 2015). Após esse período, a lesão ativa no 

esmalte irá apresentar uma superfície esbranquiçada por conta do aumento da 

porosidade do esmalte, e a diminuição em sua translucidez. Essa perda de brilho 

superficial será causada pela irregularidade, agora presente na superfície, que tornará a 

reflexão da luz difusa (Fejerskov & Kidd, 2008; Tüfekçi et al., 2014; Paula et al., 2017).  

Histologicamente as lesões de mancha branca apresentam 4 zonas, denominadas: 

camada superficial, corpo da lesão, zona escura e zona translúcida (Silverstone et al., 

1981; Ingram; Silverstone, 1981; Robinson et al., 2000; Ando et al., 2018). A primeira 

camada, denominada camada superficial, mais mineralizada e constituída por 5% em 

volume de poros, é mais estruturada que o corpo da lesão (Holmen et al., 1985; 
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Silverstone, 1988) e comumente possui entre 20-30µm de espessura (Silverstone et al., 

1981; Silverstone; Poole, 1968; Dawes, 2003; Worawongvasu, 2015). A camada seguinte 

é denominada corpo da lesão, situada entre a zona escura e a camada superficial. Nesta 

região foi onde ocorreu a maior descalcificação da estrutura dental, apresentando um 

volume de poros que varia entre 5% na periferia e 25% no corpo da lesão (Silverstone, 

1973). A zona escura é a porção amarronzada ou mais escura da lesão quando 

observada em microscopia de luz transmitida. Essa região situa-se entre o corpo da lesão 

e a zona translúcida apresentando uma quantidade em volume dos poros variando entre 

2-4% (Darling, 1985). A zona translúcida possui uma espessura que varia entre 5-100µm 

(Silvestone; Poole, 1968). Em estágios mais avançados da lesão, essa camada pode 

estar localizada mais abaixo, na parte interna da lesão, próxima à zona escura e a porção 

hígida do esmalte. A camada é constituída por poros de diferentes tamanhos que 

correspondem a 1% em volume desta camada (Silverstone, 1973; Darling, 1985), porém 

esta camada não pode ser vista a olho nu (Silverstone et al., 1988). 

Dependendo da extensão da desmineralização no esmalte dental, as lesões 

incipientes de cárie poderão se estender a uma profundidade que varia entre 100-200µm, 

ou poderão acometer toda a região do esmalte, acometendo o primeiro terço da dentina, 

em lesões de até 1,5mm de profundidade, sem cavitação visível (White, 1995; Ko et al., 

2005). 

As lesões de mancha branca possuem diversas características e particularidades, 

logo, um correto diagnóstico é indispensável para o direcionamento correto do seu 

tratamento e/ou monitoramento. Este pode ser feito por meio de uma minuciosa inspeção 

visual, uso de aparatos como a quantificação da fluorescência induzida pela luz (QLF) e 

a transiluminação. Já o seu tratamento pode ser realizado com o uso de materiais que 

promovem a remineralização, pela atuação do flúor em procedimentos de consultório, 

bem como o flúor presente em dentifrícios ou enxaguatórios bucais, ou por uma outra 

intervenção terapêutica como o uso de vernizes fluoretados (Chang et al., 1997; 

Mattousch et al., 2007; Phiton et al., 2015; Godoi et al., 2019), caseína fosfato de cálcio 

amorfo, o CCP-ACP (Meyer-Lueckel et al., 2015) ou materiais resinosos como os 

infiltrantes resinosos - Icon® (DMG®) (Paris et al., 2020). 
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 A paralisação da progressão da lesão incipiente de cárie é de suma importância 

para preservação do elemento dental. Se ocorrer uma cavitação, uma intervenção 

terapêutica mais invasiva será necessária, o que criará um ciclo restaurador que 

futuramente pode vir a desencadear a perda do elemento dental. A Odontologia 

minimamente invasiva vem sendo grandemente difundida nos últimos anos por buscar 

prevenir e tratar principalmente estas lesões em seu estado inicial. Para tanto, as 

estratégias de tratamento já existentes precisam ser testadas em sua durabilidade além 

de que, novas estratégias devem ser avaliadas em laboratório antes da sua aplicação em 

âmbito clínico. Dessa forma, o conhecimento das particularidades e características do 

tecido hígido e do tecido desmineralizado é fundamental para obtenção de dados 

robustos, prévios à realização de estudos in situ e/ou clínicos posteriores. 

 

 

2.2 Métodos de análise da lesão de mancha branca 

 

 

 Diversas são as metodologias utilizadas para analisarem as diferentes 

características de particularidades dos substratos dentais. Neste estudo, decidimos 

lançar mão de metodologias de análise que pudessem comparar características como a 

fluorescência, a profundidade das lesões, a dureza, bem como a composição química 

das amostras, e sempre que possível comparar o esmalte hígido com a lesão de mancha 

branca. As propriedades ópticas do esmalte são alteradas quando essa estrutura é 

acometida por um processo de desmineralização, logo, com a necessidade do 

diagnóstico em estágios iniciais da desmineralização do esmalte dental algumas 

metodologias foram criadas. 

Neste interim, o DIAGNOdent surgiu como uma ferramenta que complementava o 

diagnóstico visual e radiográfico de lesões, por meio da emissão de uma fluorescência 

do tecido dental (Shi et al., 2000a; Shi et al., 2000b; Mendes; Nicolau, 2004; Pretty, 2006; 

Braga et al., 2010; Pontes et al., 2017). Este aparelho utiliza um laser de diodo com 

comprimento de onda de 655 nm, que quando em contato com a superfície do dente, irá 

emitir uma luz vermelha. Essa luz laser irá interagir com as porfirinas bacterianas 
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presentes no interior do substrato dental, será refletida e captada pelo aparelho (Shi et 

al., 2000a; Shi et al., 2000b; Pretty, 2006; Braga et al., 2010). E, cada leitura irá gerar um 

número de pico, que em conjunto com uma tabela de análise numérica nos dará uma 

informação a respeito da condição do substrato dental: hígido, lesão em esmalte, lesão 

em junção esmalte-dentina, lesão em dentina (Carvalho et al., 2013). 

 Após alguns estudos, pode-se observar que a presença de alterações na 

superfície ou ainda de cálculo, saliva e biofilme dental, poderiam acarretar em erro de 

leitura do aparelho (Shi et al., 2000a). Os mesmos autores Shi et al. (2001b), também 

verificaram ao analisar lesões de manchas brancas na superfície dental, que este 

aparelho apresentava uma moderada sensibilidade e especificidade.  

 A Fluorescência quantitativa induzida pela luz (QLF) é uma metodologia que 

detecta lesões de cáries incipientes, bem como serve como ferramenta de monitoramento 

de progressão e regressão da lesão de cárie (Stookey, 2005; Pretty, 2006). Essa 

metodologia funciona por meio de um fenômeno de fluorescência. A estrutura dental 

possui a sua autofluorescência representada pela presença de fluoróforos localizados na 

região de junção entre o esmalte e a dentina (Ko et al., 2015), e esse esmalte, quando é 

irradiado por uma luz no comprimento visível, a luz azul, irá fazer com que a 

autofluorescência dental seja detectada pelo aparelho. Esta fluorescência é filtrada por 

meio de um filtro (540 nm) que está acoplado a uma câmera intraoral e como resultado 

poderemos observar no software do aparelho, a estrutura dental na cor verde (Stookey, 

2005; Pretty, 2006). 

As regiões desmineralizadas do tecido, estarão presentes como áreas mais 

escurecidas, onde ocorreu a perda de mineral, e consequentemente a perda de 

fluorescência da estrutura. Como parâmetros de resultado o aparelho gera um valor de 

perda de fluorescência (∆F%), um valor de área (mm2) e um valor de perda de 

fluorescência integrada sobre o tamanho da lesão (∆Q= ∆F x mm2) (Stookey, 2005; 

Pretty, 2006). Essa metodologia é muito utilizada para o monitoramento de tratamentos 

remineralizantes em lesões incipientes de cáries, e foi observada que ela tem alta 

sensibilidade, com capacidade de captar áreas de desmineralização que não são visíveis 

a olho nu. Além disso, foi observado uma correlação de resultados de perda de 

fluorescência, perda de mineral quando comparada a outras metodologias como a de 
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obtenção de perda mineral e profundidade das lesões (Al-Khateeb et al., 1998; Ando et 

al., 1997; Hall et al., 1997; Ando et al., 2003). 

 A tomografia de coerência óptica (OCT) é uma técnica não destrutiva, não 

ionizante que fornece imagens seccionais de alta resolução em tempo real de estruturas 

que são espalhadoras de luz (Huang et al., 1991; Cara et al., 2012; Cara et al., 2014). 

Essa metodologia vem sendo utilizada para detecção de lesões iniciais de cárie (Mujat et 

al., 2003; Popescu et al., 2008; Sowa et al., 2011; Shimada et al., 2015). 

Durante esse processo de obtenção das imagens, cada sinal de OCT irá 

corresponder a uma varredura axial da amostra, que é denominada A-scan, e sua 

amplitude é proporcional a intensidade da luz que foi retroespalhada em função da 

profundidade (Popescu et al., 2008). Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos com 

esta tecnologia para avaliação de lesões de manchas brancas naturais e artificiais, (Wang 

et al., 1999; Popescu et al., 2008; Sowa et al., 2011; Mandurah et al., 2013; Espigares et 

al., 2015) pela sua capacidade de avaliação da severidade, profundidade (Manesh et al., 

2009; Azevedo et al., 2011; Quitero et al., 2019), e evolução das lesões acometendo o 

elemento dental. Amaechi et al. (2003), analisou a perda mineral do esmalte dental e 

correlacionou com outro método também utilizado em nosso estudo, o QLF®, 

encontrando uma correlação entre estes. Cara et al. (2014) analisou o sinal de 

intensidade de luz retroespalhada OCT em lesões de mancha branca artificiais, e 

comparou estes dados com a microdureza do substrato, encontrando uma correlação 

entre as duas metodologias, demonstrando que a metodologia OCT possui o potencial 

de detectar desmineralização dos tecidos, e quantificar o espalhamento do tecido neste 

substrato. Desta forma, se torna um método indicado para a análise da profundidade das 

lesões de manchas brancas que compõe a nossa amostra, bem como relacionar o 

espalhamento desta intensidade de luz retroespalhada nos diferentes substratos. 

 Para a avaliação da propriedade mecânica dos substratos, foi escolhida uma 

metodologia que fornece informações sobre a dureza do esmalte dental. A microdureza 

Knoop é uma técnica que fornece uma análise quantitativa perda de mineral, quando 

utilizada para análise do substrato dental (Meredith et al., 1996). É uma técnica destrutiva, 

sem uso clínico, mas que demonstra ótimos resultados e correlações com outras 

metodologias em estudos que buscam avaliar os tecidos desmineralizada, lesões 



36 
 

naturais, lesões artificiais bem como a progressão e/ou regressão de lesões (Caldwell et 

al., 1957; Vieira et al., 2005; Lippert, Lynch, 2014; Alkattan et al., 2018; Zhang et al., 

2019). Essa metodologia pode ser realizada na superfície do esmalte dental ou em um 

corte longitudinal, de acordo com o substrato a ser avaliado. 

Craig e Peyton (1957) estabeleceram os valores médios de referência para a dureza 

do esmalte dental ente 272-440 KHN, e até hoje esses valores são utilizados como 

referência em estudos in vitro e in situ. Quando relacionada com metodologias que 

quantificam o conteúdo mineral como a Fluorescência quantitativa induzida pela luz 

(QLF) e a Microradiografia transversal, estas metodologias se correlacionam. 

Gomez et al. (2014) avaliou a remineralizacão do esmalte dental de lesões naturais 

de cárie com o uso de dentifrícios, e pôde fazer a correlação entre os dados de perda de 

fluorescência e minerais obtidas com o QLF, bem como a dureza com a microdureza. 

Lippert (2014) realizou um estudo no qual avaliou a Microdureza (Knoop e Vickers) e 

correlacionou com dados obtidos pela microradiografia transversal de lesões artificiais de 

cárie.  

Como método de avaliação do conteúdo mineral, a Espectroscopia Raman é um dos 

métodos que vem sendo largamente utilizado para o diagnóstico de cárie em estágio 

inicial. Esta metodologia tem como vantagens ser um método não invasivo, não destrutivo 

e que não requer o preparo do espécime. Nesta análise é possível visualizar a presença 

de alguns componentes orgânicos e inorgânicos no substrato dental, que serão 

determinados por seus respectivos picos (cm-1) e intensidades (Mohanty et al., 2013; 

Timchenko et al., 2015; Sadyrin et al., 2020). Estudos como o de Kozloff et al. (2004) 

comparou características histológicas, com medidas de OCT, bem como a 

Espectroscopia Raman. Seus achados demonstraram que os picos observados pela 

metodologia Raman confirmam o diagnóstico de lesão de cárie e se correlacionam com 

os resultados obtidos pelas outras metodologias. Ko et al. (2006) analisou o esmalte 

dental por meio do Raman, e seus resultados mostraram que esta metodologia tem uma 

alta sensibilidade e especificidade ao avaliar lesões incipientes de cárie (Ramakrishnaiah 

et al., 2015). 

Como é sabido, durante o processo de desmineralização o esmalte dental irá perder 

íons para o meio bucal, ou ainda poderão formar novos íons precipitados na superfície 



37 
 

do esmalte. Essa mudança será vista como uma alteração da morfologia dos cristalitos 

e/ou sua mudança de orientação, agora desorganizada (Buchwald; Buchwald, 2019). 

Desta forma, uma metodologia que possa observar e quantificar estas mudanças 

estruturais e químicas é de grande importância no estudo de lesões de cárie que 

acometem o esmalte dental. 

Em síntese, diversos são os métodos utilizados para a caracterização dos substratos 

dentais. A utilização de métodos que avaliem, compare e se possível se correlacionem, 

serão de grande valia para o contínuo aprendizado no que diz respeito às características 

e particularidades do esmalte dental. Desta forma, se torna possível o desenvolvimento 

de métodos de diagnóstico e tratamentos para estas lesões, ainda em seu estado inicial. 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Gerais 
 
 
Caracterizar lesões de mancha branca em faces dentais lisas de dentes humanos 

nos seus aspectos físicos e químicos, bem como, compará-las com o esmalte sadio. 

 
 
Específicas 
 

 

- Comparar características físicas dos diferentes substratos dentais, esmalte 

hígido e lesões de mancha branca naturais, quanto a fluorescência, coeficiente 

de atenuação por meio da Tomografia por Coerência Óptica, profundidade das 

lesões e quanto às características mecânicas por meio da Microdureza 

longitudinal. 

- Comparar características químicas dos diferentes substratos dentais, esmalte 

hígido e lesões de mancha branca naturais, por meio da Espectroscopia 

Raman. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

4.1 Atendimento às normas de bioética 

 

 

Este projeto foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo por envolver o uso de 29 dentes 

humanos (molares e pré-molares), que foram doados pelo Biobanco de dentes (Anexo 

A) da mesma instituição com número de parecer: 3.742.709, datado em: 03/12/2019 

(Anexo B). 

 

 

4.2  Delineamento experimental 

 

 

Este estudo foi realizado utilizando dentes naturais usando como critério de inclusão 

a presença de uma lesão de mancha branca(ICDAS 2) e esmalte adjacente hígido. 

 
Quadro 4.1 – Representação esquemática do delineamento experimental 

Unidade experimental 29 dentes 

 

Fatores de variação 

Esmalte hígido 

Esmalte com lesão de mancha branca 

 

 

Variáveis de resposta 

• Fluorescência 

• Profundidade das lesões 

• Coeficiente de atenuação 

• Microdureza knoop 

• Composição química 
Fonte: A autora. 
 

 

 

29 espécimes (lesões 
artificiais)  
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4.3  Obtenção e seleção de amostra 

 

 

Foram utilizados 29 elementos dentários (molares e pré-molares) humanos que 

apresentavam lesão de mancha branca em face lisa. Selecionados após criteriosa 

inspeção visual, levando em consideração lesões com ICDASTM 2 (Pitts; Ekstrand, 2013) 

ou seja, lesões que acometem o esmalte que se caracterizam como visível opacidade, 

sem cavitação e/ou exposição visível da dentina. Estes dentes foram limpos com curetas 

periodontais e também foi realizada profilaxia com pedra pomes e água, e ao final, foram 

estocados em refrigerador a 4˚C. 

Como critério de inclusão, os dentes deveriam apresentar em uma face (livre ou 

proximal) uma lesão de mancha branca natural e na sua face homóloga uma estrutura 

de esmalte hígida.  

As lesões de cárie foram avaliadas quanto ao seu tamanho, e após esta etapa, foi 

padronizada uma janela de leitura para todos os dentes, com uma área de leitura de 

4mm2 (Figura 4.1). Para padronização desta área, foi utilizada uma fita adesiva que 

individualizou a área de interesse que foi então avaliada utilizando todas as metodologias 

propostas. 

 
Figura 4.1 – Fita em posição na área de leitura 

 

 
 

Fonte: A autora. 
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4.4 Leitura inicial 

 

 

4.4.1 DIAGNOdent® 

 

 

Como metodologia de seleção da amostra as lesões foram analisadas com o 

dispositivo de caneta DIAGNOdent (Kavo, Biberach, Alemanha) acoplada em um 

dispositivo que permitia a posição perpendicular do aparelho no momento da leitura 

(Figura 4.2).  

 
Figura 4.2 – DIAGNOdent posicionado para leituras 

 
Fonte: A autora. 

 

 

O aparelho foi calibrado na face hígida de cada dente, e 5 leituras foram realizadas 

no corpo da lesão (Figura 4.2). Foram obtidas médias dos valores de fluorescência e 

estes foram interpretados de acordo com a escala desenvolvida pelo fabricante (Alsabek 

et al., 2019; Luczaj-Cepowicz et al., 2019), onde:  

 

• 0–13: Hígido 

• 14–20: Cárie de esmalte 
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• 21–29: Cárie na junção dentina-esmalte 

• x > 29: Cárie de dentina 

 

4.4.2 Fluorescência quantitativa induzida pela luz- QLF® 

 
 

Dezessete espécimes foram avaliados com relação ao conteúdo mineral do 

esmalte dental por meio do método de fluorescência do tecido dental com o auxílio do 

equipamento QLFTM System (Inspektor Reserch Systems BV, Amsterdan, NL). Para a 

obtenção das imagens, os dentes foram secos com auxílio da seringa tríplice com jato de 

ar aplicado na região da lesão por 10 segundos padronizado para todos os dentes. Após 

esse procedimento, os dentes foram posicionados perpendicularmente à ponta da peça 

de mão do aparelho com distância padronizada por meio do aparato que fazia o suporte 

da caneta (Figura 4.3), com a distância definida por meio da imagem obtida pela câmera. 

Foi levado em consideração o foco para a obtenção da melhor imagem possível a ser 

analisada pelo software posteriormente. 

As imagens obtidas foram analisadas por meio do Software InspektorTMPRO 

(Inspektor Dental Care, Amsterdam, NL) quanto à área da lesão (mm2); a profundidade 

da lesão, que foi expressa com relação ao percentual de perda de fluorescência do 

esmalte dental (∆F em %); e o ∆Q (mm2 %), que é o índice final relacionado ao valor de 

perda mineral do substrato analisado (∆Q=∆F x área) (Pretty, 2006). 
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Figura 4.3 – Espécime posicionado para a leitura com o QLF® 

 

 

Fonte: A autora. 

 

Ao término de cada leitura, determinamos a área da lesão inserindo uma área de 

referência, esmalte hígido na proximidade, para a avaliação dos parâmetros citados 

acima por meio do software do aparelho. Como resultado qualitativo o aparelho apresenta 

uma imagem como abaixo (Figura 4.4): 

 
Figura 4.4 – Imagem obtida após análise no software do aparelho 

 

 

Fonte: A autora. 
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4.4.3 Tomografia por coerência óptica (OCT) 

 

 

As dezessete amostras foram umedecidas com água destilada para evitar o 

ressecamento antes da análise da profundidade da lesão por meio da Tomografia de 

coerência óptica. Uma fonte luminosa do aparelho (OCP930RS Thorlabs Inc) com 

comprimento de onda de 930 nm e 2 mW de potência foi utilizado (Cara et al., 2014). 

Após a análise foram obtidas imagens de toda a extensão da área da lesão delimitada 

anteriormente com a fita em posição. A resolução axial foi de 4,0 µm e foi considerado 

um índice de refração de 1,6 referente ao esmalte dental, já que o equipamento apresenta 

uma resolução nominal de 6,0 µm no ar e resolução lateral de 6,0 µm. 

 E, para a avaliação da profundidade da lesão, a área pré-determinada (4 mm2) foi 

dividida em 5 linhas, determinadas com a distância de 300 µm entre elas antes das 

leituras (Figura 4.5). Após as leituras, todas imagens foram avaliadas por meio do 

Software Image J (NIH). Neste software, 5 linhas perpendiculares foram utilizadas para 

mensurar a profundidade das lesões, obtendo ao final uma média de valores para cada 

imagem.  

 
Figura 4.5 – Aparelho OCT e imagem obtida e analisada pelo Software Image J 

 

  
 

Fonte: A autora. 
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4.4.3.1 Tomografia de coerência óptica (OCT) - Análise do coeficiente de 

atenuação do esmalte hígido e a lesão de mancha branca 

 

 

Para o cálculo do coeficiente de atenuação óptica dos dezessete espécimes foram 

utilizados os arquivos obtidos por meio da leitura feita anteriormente para avaliação da 

profundidade. Para tanto, as mesmas 5 linhas pré-determinadas dentro da janela de 

avaliação (4 mm2) foram novamente analisadas. Para obtenção do valor quantitativo do 

coeficiente de atenuação, foi utilizado um modelo de decaimento exponencial da 

intensidade da luz detectada (retroespalhada), de acordo com a equação (Figura 4.6): 

 
Figura 4.6–  Equação de modelo de decaimento exponencial 

 

 
Fonte: Cara et al. (2014) 

 

Onde o I é o valor da intensidade detectada, o I0 é o valor da intensidade da fonte 

luminosa, α é o coeficiente de atenuação óptica total, z é a profundidade analisada e C é 

uma constante utilizada em decorrência do ruído de fundo do sinal. 

O coeficiente de atenuação final de cada amostra foi obtido através da média 

aritmética dos valores de coeficiente de atenuação provenientes das 5 imagens 

analisadas, após avaliação por meio de um software desenvolvido no IPEN (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 – Software utilizado para a avaliação do coeficiente de atenuação óptica 

 

 
Fonte: Cara, 2012 

 

 

4.5  Preparo dos espécimes  

 

 

Este estudo realizou metodologias destrutivas e não destrutivas dos substratos 

avaliados, logo, após as avaliações iniciais de fluorescência e OCT as raízes foram 

removidas com corte horizontal 2 mm abaixo da junção coroa raiz. Em seguida, as coroas 

dentais foram fixadas com auxílio de cera pegajosa em um bloco confeccionado com 

resina acrílica e seccionadas no sentido vestíbulo lingual com auxílio de um disco 

diamantado acoplado à peça de mão (Figura 4.8).  
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Figura 4.8 – Corte dos espécimes -  Remoção da porção radicular e separação da coroa 

 

 
Fonte: A autora. 

 

 

4.6 Secção das lesões artificiais e polimento dos espécimes 

 

 

Para avaliação da microdureza, os fragmentos foram então seccionados 

longitudinalmente próximo à área da lesão, e então foram polidos até que a região da 

lesão estivesse visível a olho nu. Os espécimes seccionados foram polidos com uso de 

discos de lixa com granulação de #1200-4000. No intervalo das trocas entre cada lixa, os 

espécimes foram limpos por meio de banhos em cuba ultrassônica contendo água 

deionizada, por 5 minutos (Toledano et al., 2014). Para a avaliação da microdureza, a 

face oposta dos fragmentos referentes a cada grupo (esmalte hígido e lesão de mancha 

branca) foram polidos para a obtenção de amostras planas, requisito indispensável para 

o uso do aparelho. 

 

 

4.7 Microdureza longitudinal/seccional 

 

 

A microdureza foi avaliada por meio do Microdurômetro (HMV-G21DT, Shimadzu 

Co., Tokyo, Japan), com carga estática de 25KgF, durante 10 segundos utilizando o 

edentador piramidal Knoop. Na porção central da área desmineralizada foram realizadas 

entre 3-5 edentações, com distância de 100µm entre elas. Esse mapeamento foi 
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realizado no intuito de avaliar toda a área da lesão até chegar à uma área que poderia 

ser indicada como hígida, seguindo os valores de referência para dureza knoop para o 

esmalte hígido (Freitas et al., 2018). 

Para a medição das edentações realizadas, duas linhas de referência aparecem 

no software do aparelho, e estas devem ser movimentadas para estarem sobrepostas 

nos vértices agudos do losango formado após a edentação. Após a determinação do 

comprimento da maior diagonal, o valor de dureza Knoop é calculado pelo software 

(Figura 4.9). 

 
Figura 4.9 – Leitura no Microdurômetro da lesão de mancha branca – Valor KHN do substrato 

calculado pelo próprio software do aparelho 

 

 
Fonte: A autora. 

 

 

4.8 Espectroscopia Raman 

 

 

Para a caracterização química da lesão de mancha branca, 3 espécimes foram 

retirados da amostra sem nenhum tipo de corte ou tratamento prévio. A análise do 

conteúdo químico do substrato foi realizado por meio do aparelho Lab RAM HR Evolution 

Raman spectrometer (HORIBA Scientific France SAS, France)(Figura 4.10). Foi utilizado 
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o comprimento de onda de 633 nm, potência de 100 mW, 90 aquisições de 1 segundo 

cada, resolução espectral de 0,7 cm-1 e pinhole 200 µm utilizando uma grade de leitura 

de 600 linhas/mm e objetiva de 10x. Para análise dos picos referentes ao conteúdo 

inorgânico do esmalte dental foi determinado um range de análise de 400 a 1500 cm-1, 

no intuito de avaliar a presença dos minerais característicos da estrutura como o fosfato 

(PO43-) e o carbonato (CO32-). Antes do início de todas as leituras, a face foi submetida a 

um photobleaching utilizando a potência máxima do aparelho por 5 minutos. Esse 

procedimento foi necessário no intuito de diminuir a fluorescência emitida pelo substrato, 

que poderia influenciar diretamente os dados obtidos durante a leitura. Foram realizados 

3 pontos de leitura na lesão de mancha branca, e outros 3 pontos de leitura para o 

esmalte hígido. 

Após obtenção do gráfico foi feita a correção da linha de base, a normalização pela 

média e o Alisamento- polinômio grau 3 – 8 pontos utilizando o software LabSpec 6 

(HORIBA, Scientific France SAS, France).  

Outros parâmetros foram analisados após a avaliação das intensidades de pico, 

como a Largura a meia altura (FWHM) do pico em 960cm-1 e o ratio referente à 

composição orgânica e inorgânica do substrato (960cm-1/1450cm-1) 

 
Figura 4.10 – Espetroscopia Raman – Avaliação da composição química (inorgânica e orgânica) dos 

substratos estudados 

 

 
Fonte: A autora. 
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4.9  Análise dos dados 

 

 

Para a análise dos dados obtidos foi utilizado o software Minitab 19 (Minitab Inc 

Pensilvânia, EUA). Os experimentos produziram resultados qualitativos e quantitativos. 

Os dados quantitativos foram analisados estatisticamente iniciando-se com a análise da 

distribuição do resíduo para aferição de normalidade e homogeneidade dos dados, 

utilizando o teste de Shapiro-Wilks. Nos casos de distribuição normal, foram utilizados 

testes estatísticos paramétricos.  

O teste paramétrico de escolha foi a Análise de Variância, e teste auxiliar de 

comparação por Tukey entre as médias, adotando-se 5% como nível de significância. Os 

dados qualitativos foram descritos detalhadamente. 

  



53 
 

5 RESULTADOS 
 

 

Os dados obtidos foram analisados em duas partes: a análise qualitativa 

(diagnóstico por meio da avaliação da fluorescência com o aparelho Diagnodent®) e 

análise quantitativa (Fluorescência quantitativa induzida pela luz, profundidade da lesão 

em µm, coeficiente de atenuação óptica, microdureza longitudinal e análise de conteúdo 

mineral).  

 

 

5.1 Diagnodent 

 

 

Todos as amostras foram analisadas quanto a sua fluorescência por meio do 

aparelho Diagnodent®, com a média resultante de 5 pontos de leituras por lesão. Os 

dados qualitativos estão descritos na tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 – Resumo dos resultados da leitura da fluorescência com o uso do Diagnodent® - Dados brutos 
 

Dente/amostra Leituras (Valor numérico) Diagnóstico 

1 10/ 4/ 10/ 11/ 11 Hígido 
2 3/ 4/ 4/ 4/ 6/ 4 Hígido 
3 3/ 3/ 4/ 4/ 4 Hígido 
4 13/ 10/ 9/ 10 Hígido 
5 34/ 35/ 39/ 10/ 11 Junção dentina- esmalte 
6 6/ 6/ 6/ 2/ 5 Hígido 
7 12/ 11/ 6/ 11/ 10 Hígido 
8 10/ 11/ 13/ 9/ 13 Hígido 
9 12/ 10/ 9/ 12/ 6 Hígido 
10 6/ 2/ 2/ 12/ 2 Hígido 
11 14/ 13/ 17/ 11/ 10 Hígido 
12 2/ 2/ 1/ 5/ 1 Hígido 
13 12/ 14/ 22/ 11/ 10 Cárie de esmalte 
14 5/ 11/ 6/ 7/ 5 Hígido 
15 1/ 2/ 2/ 6/ 5 Hígido 
16 10/ 11/ 6/ 5/ 12 Hígido 
17 41/ 32/ 9/ 48/ 50 Cárie de dentina 
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18 8/ 9/ 12/ 8/ 9 Hígido 
19 15/ 18/ 16/ 20/ 23 Cárie de esmalte 
20 26/ 16/ 27/ 33/ 36 Junção dentina- esmalte 
21 8/ 9/ 10/ 5/ 11 Hígido 
22 11/ 8/ 3/ 2/ 8 Hígido 
23 3/ 2/ 0/ 4/ 3 Hígido 
24 8/ 2/ 2/ 3/ 10 Hígido 
25 3/ 4/ 4/ 5/ 5 Hígido 
26 43/ 37/ 37/ 20/ 34 Cárie de dentina 
27 2/ 2/ 2/ 2/ 2 Hígido 
28 22/ 23/ 24/ 19/ 24 Junção dentina- esmalte 
29 5/ 5/ 4/ 3/ 3 Hígido 

 
Fonte: A autora. 

 

 
5.2 QLF® 

 

 

Os dados obtidos por meio da quantificação de conteúdo mineral por método de 

fluorescência expressos em ∆Q -%mm2, área (mm2), e ∆F (-%) estão descritos na tabela 

abaixo (Tabela 5.2). 

 
Tabela 5.2 – Estatística descritiva dos valores obtidos pelo QLF® 

 
Parâmetros Média ± Desvio 

padrão 

Coeficiente de 
variação (%) 

∆Q (-%mm2) -15,37 ± 14,78 96,14 

Área (mm2) 1,041 ± 0,739 70,97 

∆F (-%) -11,68 ± 6,33 54,20 

 
Fonte: A autora. 
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 O ∆Q indica a perda de fluorescência integrada sobre o tamanho da lesão, em 

média, 15%mm2 do total da área analisada. Os valores de ∆Q descritos acima 

apresentam um coeficiente de variação elevado. Esses valores foram calculados 

multiplicando o valor da perda de fluorescência (∆F) pela área desmineralizada (mm2). 

Como esta área desmineralizada não é padronizada (CF = 71%) dentro da área 

delimitada de 4mm2 pois as lesões possuem dimensões diferentes, esses dados 

apresentam esta variabilidade acentuada.  

Os valores de ∆Q (%mm2), em média, da perda de conteúdo mineral pelos tecidos 

foi de 15,37%mm2 quando comparado ao esmalte hígido e a diferença de fluorescência 

entre o tecido hígido e o tecido desmineralizado foi de 11,68%. 

 As medidas de fluorescência indicam que ocorre uma perda de fluorescência no 

tecido quando ele passa por um processo de desmineralização. 

 
 
5.3 Tomografia de Coerência Óptica (OCT) 

 

 

5.3.1 Profundidade das lesões  

 

 

Após a leitura de 5 linhas no espécime, 5 imagens foram avaliadas por meio do 

Software Image J. Nesta imagem foram determinadas 5 linhas verticais que foram 

demarcadas a partir da camada superficial do esmalte, até o fundo da lesão. Como 

resultado, obtivemos uma média de profundidade em µm de 174,43 ± 7,52. Onde a maior 

profundidade média da lesão foi de 240,70µm e a menor média foi de 115,74µm com um 

coeficiente de variação de 17,25%.  
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5.3.2 Coeficiente de atenuação óptica  

 

 

 Quanto ao coeficiente de atenuação óptica, não existe diferença entre os valores 

de coeficiente de atenuação óptica quando comparada a região hígida e região de 

mancha branca do esmalte (p=0,711) (Tabela 5.3). 

  
Tabela 5.3 – Média ± desvio padrão do coeficiente de atenuação óptica (µm-1) do esmalte hígido e da lesão 

de mancha) 
 

Coeficiente de 
atenuação 

Média ± Desvio 
padrão 

Coeficiente de 
variação (%) 

Esmalte hígido -1,500 ± 0,849 a 56,61 

Lesão de mancha 

branca 
-1,411 ± 0,495 a 35,08 

*médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes 

Fonte: A autora. 
 

 

5.4 Microdureza longitudinal  

 

 

Para a análise dos dados obtidos após a leitura da microdureza Knoop foram 

determinadas duas avaliações principais: a análise da dureza longitudinal da camada 

superficial do esmalte (região hígida e lesão de mancha branca) em uma distância de até 

50µm da superfície externa do dente,  além da análise da dureza do esmalte hígido e do 

corpo da lesão de mancha branca. Primeiramente, o teste ANOVA um fator foi realizado 

para comparar as duas camadas superficiais, esmalte hígido e lesão de mancha branca. 

O teste Anova demonstrou que existe diferença (p=0,000) entre os valores de dureza 

sendo a camada superficial do esmalte hígido mais dura do que a camada superficial da 

lesão de mancha branca (Tabela 5.4). 
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Tabela 5. 4– Média ± desvio padrão da dureza das diferentes camadas superficiais 
 

Microdureza (Knoop) 
Média ± Desvio 

padrão 

Coeficiente de 
variação (%) 

Camada superficial-Hígido 316,4 ± 73,9 a 23,35 

Camada superficial-Lesão de 

mancha branca 

 

166,7 ± 94,5 b 

 

56,67 

*médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes 

Fonte: A autora. 
 

 O mesmo teste foi realizado para comparar o corpo do esmalte hígido com o da 

lesão de mancha branca, e demonstrou que existe maior dureza (p=0,000) do esmalte 

hígido do que da lesão de mancha branca (Tabela 5.5). 

 
Tabela 5.5 – Média ± desvio padrão das amostras analisadas (esmalte hígido e lesão de mancha). 

 
Microdureza (Knoop) Média ± Desvio 

padrão 

Coeficiente de 
variação (%) 

Hígido 328,54 ± 37,72 a 11,48 

Lesão de mancha branca 131,8 ± 56,6 b 42,95 

*médias que não compartilham uma letra são significativamente diferentes 

Fonte: A autora. 

 

 Quando o teste foi realizado para comparar a diferença de média entre os valores 

de dureza da camada superficial e do esmalte sadio, bem como comparar a camada 

superficial (p=0,564) e o corpo da lesão (p=0,215), não existiu diferença entre os valores 

da dureza quando comparado os diferentes sítios do mesmo substrato.  

Adicionalmente, foram feitas comparações entre a camada superficial (até 50µm) 

e outras profundidades avaliadas, tanto para o esmalte hígido, quanto para a lesão de 

mancha branca. Para o esmalte hígido, a comparação da camada superficial (50µm) e 

100µm não mostrou diferença significante (p=0,369), seguida da comparação com 

200µm (0,983), 300 µm (p=0,423), 400µm (p=0,665) e 500µm (p=0,739), 
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respectivamente. Quando a lesão de mancha branca foi avaliada, seguindo os mesmos 

parâmetros citados acima, não houve diferença significante entre o valor de dureza da 

camada superficial (50µm) quando comparada a profundidade de 100µm (p=0,411), 

200µm (p=0,130), 300µm (p=0,110), 400µm (0,463) e 500µm (0,622) respectivamente. 

 

 

5.5 Espectroscopia Raman  

 

 

 A análise da composição química foi realizada na superfície dos substratos e os 

dados obtidos foram processados e normalizados. A normalização dos dados foi feita 

utilizando o valor de média final de todo o espectro obtido para cada dente, e ao final 

elaborou-se um gráfico do valor médio de todos os dentes - representado abaixo (figura 

5.1). 

 
Figura 5.1 – Gráfico referente a média de valores de intensidade do substrato hígido e cariado -  

Bandas vibracionais referentes ao conteúdo inorgânico, fosfato (v1, v2, v3,v4), e bandas 
vibracionais relacionadas ao conteúdo orgânico, amida III e grupamento CH2. 

 
 

Fonte: A autora. 
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O gráfico representa todas as bandas do intervalo de leitura que compreende de 400 

a 1500cm-1. Dentro deste intervalo de leitura foram observados o íon fosfato (PO4-3) em 

4 diferentes modos vibracionais, representados por v1, v2, v3 e v4, e os picos referente 

a todos estes modos foram observados no espectro. 

O maior pico observado no gráfico está localizado em 960,3 cm-1, tanto para o 

substrato hígido quanto para o substrato cariado. Essa banda se refere ao modo de 

estiramento simétrico do fosfato (v1) e como ilustrado no gráfico, a intensidade do pico 

para o esmalte cariado foi 40% menor que o esmalte hígido. As bandas relacionadas a 

outros modos vibracionais também foram observadas como: a banda em 1071 cm-1 

relacionada ao estiramento assimétrico do fosfato (v3), a banda 579 cm-1 relacionada ao 

modo de estiramento do fosfato (v4) e as bandas 431 cm-1 e 446 cm-1 referentes ao modo 

de vibração de flexão simétrica do fosfato (v2). A intensidade destas bandas referentes 

ao íon fosfato, apresenta maior valor para o substrato hígido quando comparado ao 

substrato cariado. Ademais, foram verificados outros 2 picos referentes ao conteúdo 

orgânico dos substratos, um pico em 1295 cm-1 referente a amida III e outro pico em 

1450 cm-1, referente ao conteúdo lipídico, sendo estes dois últimos com maior intensidade 

na superfície do esmalte cariado. 

Além da análise dos picos citados acima, alguns outros parâmetros foram avaliados 

para os dados obtidos, que podem ser observados na Tabela 5.6. 

 
Tabela 5.6 – Parâmetros avaliados para o substrato hígido e cariado, utilizando os valores de intensidade 

(u.a) dos picos (cm-1) 
 

Parâmetro Hígido Cariado 

Cristalinidade (1/960cm-1) 0,07 0,08 

Proporção conteúdo inorgânico e orgânico 

(960cm-1/1450cm-1) 

16,65 19,16 

   
Fonte: A autora. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Este estudo foi desenvolvido no intuito de caracterizar o esmalte dental hígido e o 

esmalte dental com lesão de mancha branca em diversos aspectos. O esmalte dental 

apresenta características que o tornam um substrato complexo e dinâmico com grande 

variabilidade de características. Quando desmineralizado, seu conteúdo mineral, sua 

organização prismática bem como suas propriedades ópticas são alteradas. O 

conhecimento dessas características, além das formas de tratamento disponíveis para 

evitar a progressão destas lesões, faz com que a caracterização destes tecidos ainda 

seja importante. Como resultado, o conteúdo mineral do esmalte desmineralizado, a 

organização prismática e as propriedades ópticas dos tecidos foram alteradas. 

Nesse estudo, o aparelho DIAGNOdent (Kavo, Biberach, Alemanha) foi utilizado 

como avaliação inicial das amostras. A luz laser (655nm) foi absorvida por metabólitos, 

como as porfirinas bacterianas presentes no substrato, e ocorreu a emissão e a captação 

da fluorescência vermelha pelo aparelho (Shi et al., 2000; Mendes; Nicolau, 2004; Pretty, 

2006; Braga et al., 2010; Pontes et al., 2017; Luczaj-Cepowicz et al., 2019). Os resultados 

obtidos por esta metodologia apontaram que 75% das superfícies analisadas eram 

hígidas, 10% eram lesões que acometiam até junção esmalte-dentina, 7% eram cárie em 

esmalte e outros 7% eram cárie em primeiro terço de dentina.  

Ao compararmos com as características clínicas apresentadas pelos substratos 

analisados, no nosso estudo, o método não se mostrou eficiente ao analisar lesões 

incipientes de cárie. Esta metodologia identificou que a maior parte destas superfícies 

eram hígidas, porém, clinicamente eram superfícies com algum grau de 

desmineralização. Estudos (Shi et al., 2001a; Shi et al., 2001b; Lussi, Francescut, 2003; 

Tranaeus et al., 2004; Reis et al., 2004) demonstraram que esta metodologia era eficiente 

para diagnosticar lesões incipientes em faces livres, porém têm demonstrado que este 

aparelho tem uma baixa sensibilidade quando comparado com as lesões que estão 

acometendo a junção esmalte dentina ou até a dentina.  Além disso, a metodologia não 

elucida informações sobre a severidade e profundidade das lesões, bem como os 

resultados não apresentam uma correlação com a perda mineral dos tecidos quando 

comparados a outros métodos de diagnóstico (Fried et al., 2002; Mendes et al., 2005). 
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Outros autores demonstraram que o aparelho tem uma boa performance quando utilizado 

para diagnóstico de lesões que já acometem a dentina (Pretty, 2006; Braga et al., 2010). 

Assim, para este estudo, a ferramenta não se mostrou eficiente para caracterização dos 

substratos estudados. 

Como um segundo método de análise da fluorescência do tecido dental, a 

Quantificação da fluorescência induzida pela luz (QLF®) fez a análise das variações do 

conteúdo mineral do tecido desmineralizado. Esta é uma ferramenta utilizada para 

diagnóstico de lesões de cárie ainda em estágio inicial, para monitoramento do seu 

comportamento, além de fazer uma correlação entre a perda mineral do tecido e a sua 

perda de fluorescência (Fried et al., 2002; Stookey 2005; Pretty, 2006; Maia et al., 2016). 

Este método analisa o tecido hígido e o tecido desmineralizado comparando suas 

diferenças ópticas (Lippert et al., 2011; Gomez, 2015; Gokce et al., 2017).  

Quando desmineralização acontece, ocorre a diminuição da autofluorescência do 

substrato dental, levando em consideração 2 razões principais: a primeira é que a 

presença da lesão de cárie irá acarretar um efeito de espalhamento, fazendo com que 

ocorra uma menor excitação do substrato pela luz irradiada. A segunda razão é quando 

ocorre a excitação pela luz na região desmineralizada, qualquer fluorescência emitida 

pelos fluoróforos será espalhada de volta assim que tenta passar pela estrutura da lesão, 

logo, a imagem observada apresentará uma cor escura, delimitando a área 

desmineralizada (Van der veen, Josselin de Jong, 2000; Mujat et al., 2003; Pretty, 2006). 

Estudos como o de Shi et al. (2001a) indicam que a metodologia QLF apresenta boa 

correlação dos seus resultados com as mudanças de conteúdo mineral quando 

comparada a metodologias como a microradiografia. Além disso, outros estudos (Gmür 

et al., 2006; Pretty, 2006) demonstram que a detecção clínica de uma lesão de mancha 

branca estaria relacionada a um valor de ∆Q= -100 %mm2, e o aparelho já consegue 

captar mudanças neste parâmetro a partir de ∆Q= -1%mm2 o que demonstra a sua 

sensibilidade de análise.  

No que diz respeito à sua utilização em estudos laboratoriais, o valor de ∆F, 

quando utilizada solução desmineralizante para o desenvolvimento de lesões de mancha 

branca artificiais, este valor estava em torno de ∆F= -20 a 25%, acima do valor 

apresentado por pelas lesões naturais neste estudo. Porém, por estas lesões artificiais 
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precisarem ser obtidas em um período mais curto, 7 dias, o processo de 

desmineralização precisa ser mais agressivo (Gokce et al.,2017), o que acarreta uma 

perda de fluorescência maior que a encontrada em lesões naturais. 

O valor de coeficiente de variação para o parâmetro (∆Q%mm2) observado neste 

estudo foi bem acentuado, por conta da variação de tamanho de área captado pelo 

aparelho. Desta forma, observamos que esta metodologia pode ser muito bem aplicada 

em regiões de faces livres dos dentes, avaliando a progressão ou regressão da 

desmineralização em âmbito clínico e, é eficiente para a distinção da fluorescência 

emitida pelo esmalte sadio e a lesão de mancha branca.  

Após a avaliação da perda de minerais, os espécimes foram avaliados quanto a 

profundidade das lesões, com o uso da Tomografia de coerência óptica (OCT). Diversos 

trabalhos têm sido realizados com aparelho OCT para diagnóstico de lesões iniciais de 

cárie devido às propriedades ópticas que são alteradas após o processo de 

desmineralização (Otis et al., 2000; Azevedo et al., 2011; Manesh et al., 2009; Espigares 

et al., 2015; Macey et al., 2021; Fried et al., 2021). O OCT realizou a análise, e o valor 

médio encontrado ao final das leituras de todas as lesões, foi de 174,42µm, valor este, 

dentro do estimado para lesões de mancha branca sem aparência visível clinicamente. 

Stookey (2005) e Min et al. (2015) afirmam que estas lesões são visíveis a olho nu quando 

atingem uma profundidade entre 300-500µm. Ao realizarmos o corte transversal das 

lesões, e após as leituras de dureza, pudemos verificar que a profundidade média da 

área desmineralizada era em torno de 500µm.  

O aparelho possui um alcance em profundidade de até 1 mm quando novo, porém 

este valor pode diminuir ao longo dos anos em que se encontra em uso (Sowa et al., 

2011). Desta forma, é possível que a quantidade de luz tenha sido insuficiente para 

penetrar em profundidade as lesões avaliadas, já que pode ocorrer um espalhamento de 

luz na superfície. Além disso, fatores como o coeficiente de absorção e a interação entre 

o tecido e o comprimento de onda podem ter influenciado na diminuição do alcance em 

profundidade (Popescu et al., 2008; Sowa et al., 2011). 

Outra metodologia utilizada para caracterizar comparativamente o esmalte dental 

foi analisar o coeficiente de atenuação óptica medido a partir de imagens obtidas com o 

OCT. Este coeficiente de atenuação é um parâmetro que quantifica a interação entre a 
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luz e os componentes presentes no interior dos substratos analisados (A-scan). Para 

tanto, foi utilizado como parâmetros de medição o primeiro pico referente à mudança da 

refletividade da luz quando em contato com a superfície do esmalte dental e a posterior 

extinção deste sinal (Mujat et al., 2003; Popescu et al., 2008; Sowa et al., 2011; Cara et 

al., 2012; Cara et al., 2014). 

Os valores médios de coeficiente de atenuação óptica dos tecidos avaliados não 

apresentaram diferença estatisticamente significante. A metodologia de avaliação de 

coeficiente de atenuação ainda não apresenta um consenso no que diz respeito ao 

aumento ou diminuição deste coeficiente em esmalte desmineralizado. Alguns estudos 

como o de Cara et al. (2012) (que utilizou lesões artificiais de cárie) e Mujat (2003), 

encontraram um valor maior de coeficiente de atenuação para o esmalte desmineralizado 

quando comparado ao tecido hígido. O maior valor apresentado pelo tecido 

desmineralizado, se deve à desorganização dos prismas, à criação e ao alargamento de 

poros no esmalte dental. A presença da desorganização e destes espaços vazios no 

interior do tecido, aumenta o número de interfaces com que a luz incidida irá interagir, 

aumentando assim o espalhamento da luz e consequentemente o valor do coeficiente. 

Já outros autores, como Popescu et al. (2008) e Sowa et al. (2011) ao analisarem 

a lesão de mancha branca natural e o esmalte hígido, encontraram um menor valor de 

coeficiente de atenuação óptica. Eles afirmam que a maior desmineralização 

apresentada pelas lesões naturais faz com que ocorra uma maior perda de minerais e o 

aparecimento de porosidades maiores. Essas duas características irão aumentar a 

probabilidade de que a luz incidida no tecido e não interaja com nenhuma estrutura 

(centros de dispersão de luz) no interior da lesão, logo o espalhamento da luz no tecido 

será menor.  

No entanto, no nosso estudo, observamos um efeito distinto. Acreditamos que a 

variabilidade da amostra analisada possa ter influenciado este resultado. Os dentes 

escolhidos para este estudo apresentavam as características necessárias para as 

análises, porém a sua origem e seu tempo de armazenamento (por terem sido advindos 

de um banco de dentes), prévio ao estudo, são desconhecidos. Esta amostra pode ter 

sido submetida à algum processo de desmineralização, sem alterações visíveis na 

superfície, porém, foram captadas por esta metodologia, tornando os valores de 
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coeficiente de atenuação próximos aos valores de coeficiente das lesões de mancha 

branca. 

Cara et al. (2014), ao analisar lesões artificiais de cárie por meio do coeficiente de 

atenuação óptica, observou que este método possui elevado grau de sensibilidade e 

especificidade, porém não foi possível obter esse resultado ao avaliarmos a nossa 

amostra. Acreditamos que uma amostra maior, bem como o conhecimento a fundo da 

origem e características das amostras analisadas poderão trazer resultados mais 

consistentes. 

Todas as metodologias discutidas acima tinham como vantagem para o nosso 

estudo a não destruição dos espécimes. Para a análise da microdureza, escolhemos a 

metodologia na qual a dureza é analisada na face seccional/longitudinal, logo, sem 

nenhum preparo da superfície do esmalte. Para esta avaliação foi necessária a realização 

de um corte transversal e polimento destas amostras, para obtenção de uma área de 

leitura adequada, além de um bom paralelismo da amostra, requisito obrigatório para o 

uso do aparelho.  

A dureza do esmalte está relacionada à composição mineral do substrato, 

paratanto, para a análise de um substrato desmineralizado o teste de microdureza é 

largamente utilizado (Rafiei et al., 2020). No que diz respeito a esta metodologia, a dureza 

Knoop foi escolhida por se mostrar o método mais utilizado pelos estudos, onde a 

edentação obtida é mais longa e menos profunda, o que evita a quebra do substrato 

avaliado, bem como as suas arestas, mais definidas, tornam a determinação da área de 

avaliação no software do aparelho mais fáceis (Meredith et al., 1996)  

Diversos autores (Caldwell et al., 1957; Vieira et al., 2005; Rehder Neto et al., 2009; 

Lippert, Lynch, 2014; Alkattan et al., 2018; Zhang et al., 2019; Sorkhdini et al., 2021) até 

hoje utilizam esta metodologia para a determinação da propriedade mecânica dos 

substratos analisados. Craig e Peyton (1958), avaliaram o esmalte dental sadio e 

realizaram o maior número de edentações no substrato para definirem um valor de 

referência de dureza Knoop para o esmalte e dentina. O valor de referência encontrado 

estava definido entre 272-404 KHN (Gutiérrez-Salazar; Reys-Gasga, 2003). O nosso 

estudo demonstrou que o valor de média da estrutura hígida estava dentro deste 
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intervalo, bem como o valor para o esmalte com a lesão de mancha branca apresentava 

um valor inferior a 272 KHN, determinando a desmineralização do substrato. 

Ao compararmos as camadas superficiais dos dois substratos, pudemos observar 

que houve diferença quando comparada à camada hígida e à camada desmineralizada, 

com um valor para o hígido 52% maior que o valor da camada superficial do cariado. 

Porém, ao compararmos estas camadas superficiais ao substrato abaixo da distância 

máxima definida para a leitura (50µm), não foi observada uma diferença entre estes, tanto 

para o esmalte hígido, quanto para o esmalte cariado. 

Diversos trabalhos (Hodge et al., 1933 apud Craig and Peyton, 1958; Cadwell et 

al.,1936; Craig and Peyton, 1958; Davison, 1974) relatam que a superfície mais externa 

do esmalte dental apresenta uma maior dureza do que o esmalte mais interno, porém 

não foi possível observar esta diferença ao realizarmos a leitura na face longitudinal do 

esmalte. Nosso estudo encontrou substratos (camada superficial e corpo do esmalte) 

com valores estatisticamente iguais de dureza como visto por Craig e Peyton (1958).  

A discrepância entre os achados foi explicada primeiramente por Gustafson e Kling 

(1948) e Klinger (1940) que indicam que esta diferença pode estar relacionada a variação 

da direção das edentações dentro do mesmo dente. Contudo, Davidson et al. (1974), 

afirma que a orientação das edentações não tem influência direta sobre os valores de 

dureza. No nosso estudo, todas as edentações foram realizadas em uma mesma direção, 

paralela à camada superficial do esmalte. Outros estudos encontram uma mínima 

diferença na dureza quando comparada a região de cúspide, a camada superficial com 

outras regiões do esmalte dental, porém, estes valores de durezas são menores que o 

desvio-padrão, logo essa afirmação é questionável (Gutiérrez-Salazar, Reys-Gasga, 

2003). 

Meredith et al. (1996) afirmou que a dureza do esmalte pode variar a medida em 

que ele é avaliado em profundidade e que existe uma variação dos valores de dureza 

quando comparada a superfície do esmalte e a junção amelodentinária adjacente. Este 

fato se deve à variação do conteúdo orgânico e inorgânico no esmalte dental, pois a sua 

superfície no geral é constituída por maior conteúdo mineral, reflexo das suas dinâmicas 

trocas iônicas com a cavidade, enquanto a região mais profunda, é constituída por maior 

conteúdo orgânico, como as proteínas (Angmar et al.,1963; Robinson et al., 1971; 
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Kodaka et al., 1992) o que explicaria a taxa de diminuição da dureza entre as regiões, 

mesmo que este fato não tenha sido demonstrado em nosso estudo. 

Alguns estudos como o de Feagin et al. (1969), Davidson et al. (1974) e Cuy et al. 

(2002) têm demonstrado a relação entre a microdureza e o conteúdo mineral do esmalte 

dental. Eles afirmam que a maior concentração de componentes como o cálcio e o fósforo 

irão contribuir para uma estrutura com maiores valores de dureza, e quando estes 

componentes se apresentam em menor concentração, o valor de dureza será menor. 

Em análises microscópicas para avaliação histológica do substrato 

desmineralizado, bem como a análise do seu conteúdo mineral, é possível visualizar e 

avaliar a presença desta camada mais mineralizada, porém não intacta. Essa superfície 

apresenta como composição química, maior presença de cálcio, fosfato e flúor, o que a 

torna mais mineralizada e resistente à ação desmineralizante, ao passo que essa 

concentração diminui na camada subsuperficial, onde a concentração de carbonato, 

magnésio e cloreto é maior (Wheatherell et al., 1974; Robinson et al., 2000) - o que a 

torna menos mineralizada. 

Outro aspecto importante a ressaltar, é que assim como o estudo de Craig e 

Peyton (1957), nosso estudo realizou as edentações na face longitudinal, o que variou 

de estudos como o de Caldwell et al.(1957) que encontrou maior dureza para a superfície 

do esmalte, utilizando a microdureza superficial como metodologia do estudo. A 

metodologia de análise superficial da dureza do esmalte é de grande valia quando avalia 

lesões de cáries artificiais, que comumente apresentam uma profundidade de 

desmineralização menor, porém quando se trata de lesões naturais com profundidade 

como as de 500µm, esta metodologia não é a mais adequada, o que torna necessário o 

uso da dureza longitudinal para complementar esta metodologia em alguns estudos 

(Lippert; Lynch 2014).  

A espectroscopia Raman foi utilizada para avaliação do conteúdo inorgânico e 

orgânico do esmalte hígido e do esmalte cariado. As bandas obtidas neste estudo estão 

de acordo com as bandas apresentadas em estudos anteriores (Mohanty et al., 2013; 

Toledano et al., 2014; Sadyrin et al.,2020). O maior pico encontrado no espectro está 

relacionado ao modo de estiramento simétrico do fosfato (v1) em 960,3cm-1, sendo este 

o pico de maior intensidade em estudos que avaliam os tecidos mineralizados, como o 
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esmalte dental, dentina e tecido ósseo (Kinoshita et al., 2008; Almahdy et al., 2012; 

Mohanty et al., 2013; Timchenko et al., 2015; Akkus et al., 2016; Sadyrin et al., 2020). 

Para os substratos estudados, a intensidade do pico do fosfato (v1) mostrou ser 40% 

mais intensa para a superfície do esmalte hígido do que para o esmalte cariado, o que 

demonstra a maior presença do íon fosfato na superfície do esmalte hígido, 

caracterizando a sua maior mineralização. Na superfície do esmalte desmineralizado, 

este resultado demonstra a dissolução do íon fosfato, como observado pelo estudo de 

Mohanty et al. (2013), em que a intensidade do pico do fosfato v1, diminuiu na região da 

lesão.  

É sabido que o esmalte dental é composto por cristais de hidroxiapatita 

Ca10(PO4)6(OH)2, e dentro da composição desta estrutura, ele pode ser constituído por 

outros íons, como o carbonato no processo de desmineralizacão. Neste estudo, podemos 

observar que os modos de vibração do íon fosfato, v1, v2, v3 e v4, apresentaram maior 

intensidade para o substrato hígido, o que é explicado pela maior quantidade de fosfato 

nesta superfície (Kinoshita et al., 2008), quando comparado ao esmalte cariado.  

O pico 1071 cm-1 se refere ao modo de vibração do fosfato (v3) e do carbonato 

tipo B (Salehi et al., 2013; Toledano et al., 2014; Timchenko et al., 2015). Para a 

determinação de qual modo de vibração estamos analisando, a análises de outras 

bandas vibracionais devem ser observadas. Se a maior intensidade é observada na 

região de outas bandas vibracionais do fosfato, podemos indicar que ele está sendo 

observado na região do pico de 1071cm-1. Por outro lado, se a intensidade é maior na 

região do carbonato tipo A (em 1104cm-1), podemos indicar que o modo vibracional se 

refere ao carbonato tipo B. Como o modo vibracional do fosfato foi observado neste 

estudo, consideramos que ele representa o modo vibracional do fosfato (v3), com maior 

intensidade de pico para o esmalte hígido, quando comparado a lesão de mancha branca.  

Sugerimos que a análise da superfície da amostra, ainda que não intacta, ainda 

apresenta uma grande quantidade de fosfato por conta do processo de desmineralização 

inicial que da origem a lesão de mancha branca, e que não é homogêneo. Além disso, 

especulamos que em lesões mais profundas, a substituição do fosfato na malha 

prismática ocorre (Salehi et al., 2013; Toledano et al., 2014; Timchenko et al., 2015; Das 

Gupta et al., 2021) criando a hidroxiapatita carbonatada, que é mais suscetível à ataque 
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ácido e é responsável pelas mudanças cristalográficas da estrutura prismática (Mohanty 

et al., 2013). Em estudos anteriores que analisavam substratos mineralizados (Shah, 

2020, Shah 2021) foi verificado que na região desmineralizada ocorre a sobreposição da 

banda do carbonato sob a banda do fosfato, o que não ocorreu em nosso estudo.  

Assim como Sadyrin et al. (2020) observamos um pico na região de 1295 cm-1-

1300cm-1, que coincide com a amida III (=CH) (Mohanty et al., 2013). A presença desta 

banda pode ter sido evidenciada por conta do processo de desmineralização do tecido 

dental. As proteínas, como a amelogenina, que contém um grupo amida III em sua 

composição, pode ser encontrada nos espaçamentos presentes entre os cristalitos do 

esmalte (Sadyrin et al., 2020). Logo, em uma superfície que se encontra desmineralizada 

e consequentemente com a um maior número de poros, a presença deste material 

orgânico pode ter sido facilmente captada pela Espectroscopia Raman. 

Além da intensidade das bandas e da posição da banda do fosfato (v1), outros 

parâmetros também foram avaliados: como a cristalinidade do tecido por meio da largura 

total a meia altura ou full width at half maximum (FWHM), a qualidade mineral avaliada 

pela razão entre os picos 960,3/1071 cm-1, e a proporção da fase orgânica pela fase 

inorgânica calculada pela razão do pico do 960,3 cm-1 pelo 1450 cm-1 (Das Gupta et al., 

2021). 

A largura total a meia altura (FWHM) da banda foi calculada pela razão: 

1/960,3 cm-1, que demonstra o nível de cristalinidade e a quantidade de defeitos 

presentes nos cristais de hidroxiapatita (Toledano et al., 2014; Das Gupta et al., 2021; 

Marin et al., 2020). Para este estudo, o valor de FWHM foi maior para o tecido cariado, o 

que demonstra a maior desorganização dos cristais de hidroxiapatita e menor 

cristalinidade após o processo de desmineralização do tecido (Toledano et al., 2014). 

Além destas análises minerais, foi feita uma avaliação da proporção das fases 

inorgânicas e orgânicas dos substratos (960,3 cm-1/1450 cm-1). Para esta avaliação o 

valor da razão foi maior para o tecido cariado pois este irá apresentar um maior conteúdo 

orgânico por conta da perda mineral do substrato no processo de desmineralização. 

Ainda que a quantidade de conteúdo orgânico do esmalte dental não seja comparável ao 

conteúdo inorgânico, após a desmineralização desta estrutura, ocorre uma substituição 

gradual destes dois componentes, por conta da criação e alargamentos dos poros o que 
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vai tornar mais fácil a exposição e consequentemente captação do conteúdo de proteínas 

e lipídios do esmalte dental (Ramakrishnaiah et al., 2015).  

Uma das limitações do estudo está relacionada ao tamanho da amostra, bem 

como a sua origem. No entanto, os métodos não invasivos de avaliação ainda assim 

foram capazes de distinguir o esmalte sadio da lesão de mancha branca. A 

caracterização desses substratos é crucial para o desenvolvimento futuro de lesões de 

manchas brancas artificiais, no intuito da obtenção de um substrato que mimetize as 

lesões naturais, e assim contribua para o desenvolvimento de materiais e tratamentos 

restauradores inovadores. 
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7 CONCLUSÃO  
 

 

O esmalte sadio e as lesões de mancha branca possuem diferentes características 

(ópticas, morfológicas, químicas e físicas) que foram caracterizadas utilizando a maioria 

das metodologias utilizadas neste estudo. No entanto, a variabilidade das características 

interferiu diretamente na caracterização dos substratos. O entendimento destas 

propriedades é essencial para melhor compreender a progressão das lesões iniciais de 

cárie em esmalte e assim propor terapias mais eficazes para o seu tratamento. Novos 

estudos devem ser desenvolvidos para explorar as propriedades dos substratos 

demonstrado neste estudo.  
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