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RESUMO 
O objetivo deste estudo é examinar a concordância em relação ao diagnóstico clínico de cárie oclusal em 51 dentes extraídos, entre um 

grupo de exaniinadores formados por alunos do ultimo ano da Faculdade de Odontologia-UFRGS, com posterior relacionamento dos acha- 
dos com o exame radiográfico Bite-Wing e Macroscópico. 

0 s  resultados da etapa clínica demonstram uma grande variação entre o grupo de examinadores, com concordância de 1 'i ,76%, além de 
baixa sensibilidade (0,15 e 0,12) e moderada especificidade (0,48 e 0,501 para exame clínico e radiográfico, respectivamente. 0 s  estudos dos 

diferentes metodos de diagnóstico da superficie oclusal merecem maior atenção em busca de uma mair fidelidade. 

WMMARY 
The aim of this study is to investigate the agreement of clinical diagnostic of occlusal caries in 51 teeth, between students of the last year of 

Faculty o l  Dentristry of UFRGS, with Iaier relationship with the Bite-Wing radiografic and macroscopic exame. 
The clinical resuiis deruionstrate a large variation among the examinators, the agreement beween them was 11,76%, and low specificity (0,15 

and 0,12) and maderate sensitiviiy (0,48 and 0,50) for visual and radiograpy examination, respectivity. The studies of different diagnostic 
methods of occulsal suráaces need more attention to obtain more fidelity. 
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A cir ie denlaria é fundamentalmente uma 
doença infecciosa que afeta os tecidos 
calcitieados dos dentes, com etiologia 
rnultifatorial e que figura entre as mais signidi- 
caiivas doenças humana:; d e v W  i. a a sua 
,v :it:.s.yiièricia. ,, As lesóes de : ::i i-; ?:e :::uperlicie. 
a.:iils;-:l ~-epr.esc?qlafii a maior prjri:ao d~ total 
de ex;~eiiencia de chrie. Isso ocorre devido, 
piiricipalvxienie, a sua configuração anatomica 
rekrrtiva de piai:aG"~I1. A National Dental êaricç 
Prcnvaience Suwey, no geriodo de 2 9'19-1980 
rios Estados Unidos, relatou que a cArieoclusal 
em pacientes ç:om idade entre 5-17 anos re- 
presenta 84% da experiencia de ctirie. 

Nas taltimas dkcadas, com o advento do 
USO do ibor corno meio de seduçáo da incidên- 
cia da cárie, observa-se que as leçTPas con- 
cei;trarn..se, ainda mais, na superfície eiclusal, 
farenrlo com qce hsja c mcecisidade de 
Entessasifica$âcr dos esiutjos de disçgc6::+ic.x~ t:! 
Irztamertlo de Ies6es de chrie nesta superii-. 
#-:&,I I 
<i,/, " 

V2;idkii~s estiildos mostrara~n a dificuldade 
de pao'rcrrii.:a~âo do diagnijsiiec? de c3rieocl!nsal 
eilare e)c;4gniriadores~122~i~o0111133~4, [t4jerrpJ L. 

EldeillanB cornprovararn a dificuldade de uni- 
forrniaar o diagnóstico errr seu estudo, eni que 

228 dentes foram examinados por um grupo 
de 9 dentistas, dos quais, 145 foram conside- 
rados cariados por um ou mais dentistas, mas 
apenas 17 tiveram unanimidade total no grupo 
de examinadores. 

Lussi7 comparou a exatidão de vários 
éIoclos comuns de diagrióslico de cárie de 
f'issul,a em 63 dentes sem restauração e sem 
qualquer cavitaçâo macroscópica, nos dife- 
rentes graus de descoloração. 0 s  métodos de 
diagnóstico usados forarn: exame visual, exa- 
me visual + lente de auemnto, exame visual + 
exame radiográfico Bite-Wing .+ sondagem 
com I w e  pressao e exame radiográfico M e -  
wing isolado. Após, os dentes foram 
histoiogicamenle preparados e c9iagnoskie;a- 
dos quanto a presença de cárie. A secçáo das 
superficies revelou 22 dentes sem cárie, 13 
com crjarie eni esmalte e 28 dentes com cárie 
ern dentina. Mostrando que os métodos co-. 
muns possuem alta especificidade, que vari- 
rxn entre 0,83(Bite-wing) e 0,93 (examevisual, 
exame visual i leve sondagem). Enquanto 
que o exame visual, exame visual + sonda, 
exame visual + lente de auemnto possuem 
baixa sensibilidade, 0,12; 0,14; 0,20, respecli- 
varnerate. A adiçâo da sonda exploradora não 
melhorou significativamente a especificidade 
e a sensibilidade. A sensibilidade foi baixa em 

iodo o estudo, porém, a maior foi encontrada 
nos métodos de exame visual -c exame 
radiográfico Bite-wing (0,49) e exame Bite- 
wing isolado (0,45). 

O objetivo deste estudo é examinar a con- 
cordância em relação ao diagnóstico de cárie 
oclusal em 51 dentes, feitos com exame visual 
-+ sonda exploradora (exame tradicional), en- 
tre o grupo de examinadores formados por 
alunos do Ultimo ano da FO-IIFRGS, com 
subsequente relacionamento dos achados com 
o exame radiográfico Bite-wing e 
macroscópico. 

O presorrte IrabalEio utilixo~i 51 dentes 
hurnanos (26 imolares e 25 pré-molares) que 
foram selecionados aleatoriamente, armaze- 
nados em torrnol a 10% e posteriormente 
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