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Introdução: Um diagnóstico adequado de cárie deve possibilitar a detecção precoce da lesão
incipiente, servir como base para o seu tratamento e ter baixo custo. Considerando a necessidade de
se desenvolver métodos diagnósticos eficazes para obter acompanhamento de terapias, este estudo
tem como objetivo determinar o potencial de um sistema de imagens por fluorescência (SIF), da
tomografia por coerência óptica (OCT) e da espectroscopia de absorção no infravermelho por
transformada de Fourier (FTIR) no acompanhamento do processo de remineralização de cáries
obtido por agentes fitoterápicos.
Métodos: Foi conduzido um estudo in vitro com 50 blocos de dentina previamente desmineralizados;
em seguida, os blocos foram aleatoriamente distribuídos em 4 grupos: G1– sem tratamento; G2–
tratado com flúor fosfato acidulado; G3– tratado com uva; G4– tratado com chá verde. As amostras
foram submetidas a desafio cariogênico, simulando-se a ativação da remineralização de lesões de
cárie. O acompanhamento foi efetuado por meio de um sistema de imagens por fluorescência
(composto por uma câmera, iluminação através de LEDs com emissão em 350nm a 1900nm), por
OCT (930 nm), e pela técnica da reflexão atenuada de FTIR (ATR-FTIR) após os tratamentos e ao
final da ciclagem de pH. Para o imageamento por SIF, foi empregada uma amostra de referência,
sendo a perda de fluorescência quantificada em rotina desenvolvida em MatLab. Para OCT, foram
realizados 5 escaneamentos equidistantes por amostra e calculado o coeficiente de atenuação óptica
a partir do decaimento exponencial da intensidade da luz retroespalhada. As análises de ATR-FTIR
foram realizadas de forma semi-quantitativa. A análise estatística foi executada empregando-se o
teste estatístico de Kruskal-Wallis e Student-Newman-Keuls.
Resultados: As amostras tratadas com flúor apresentaram fluorescência maior que os demais
grupos, os quais não diferiram estatisticamente entre si. Após o desafio cariogênico, observou-se que
o grupo sem tratamento apresentou uma grande perda na intensidade de fluorescência em
comparação com os demais grupos. De fato, estes resultados condizem com a literatura,
evidenciando que a perda de mineral ocasiona perda na intensidade de fluorescência na região do
verde. Nenhum dos tratamentos propostos apresentou desgaste da superfície após desafio
cariogênico. Observou-se que o grupo tratado com flúor apresentou coeficiente de atenuação óptica
-1
(13,6±1,57µm ) maior que os demais grupos experimentais. Observou-se que os grupos tratados
com fitoterápicos tiveram menor perda de fosfato e de carbonato em relação ao grupo sem
tratamento.
Conclusões: Concluiu-se que os agentes fitoterápicos (chá verde e extrato de uva) auxiliam na
remineralização das lesões de cárie radiculares, porém de forma menos expressiva que o flúor.
Todas as técnicas ópticas empregadas tratam-se de ferramentas promissoras para monitoramento
clínico da remineralização da cárie radicular.

