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RESUMO 
 Vários estudos realizados com o Tratamento Restaurador Atraumático citam 

porcentagens de sucesso próximas a de tratamentos odontológicos convencionais 

em curtos períodos de avaliação e em populações com baixos índices de CPOD. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o índice de sucesso de restaurações de ART, 

classe I, em populações com alto índice de cárie. O protocolo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética local e obteve-se o consentimento livre e esclarecido dos 

responsáveis. Inicialmente foram analisados os índices de sangramento gengival 

(ISG) e placa visível (IPV) , assim como a necessidade de tratamento e a condição 

bucal atual dos pacientes. Foram realizadas 155 restaurações de ART em molares 

permanentes de 96 pacientes, entre 7 e 12 anos de idade, da rede pública de ensino. 

Dois operadores treinados realizaram as restaurações de acordo com o manual de 

ART da OMS, em três meses. O material utilizado foi um cimento de ionômero de 

vidro convencional de alta densidade, o Ketac-Molar (3M ESPE).  

Os controles clínicos foram realizados em períodos de 6, 12 e 24 meses, sendo 

completados por documentação fotográfica. Os escores utilizados para avaliação 

foram os preconizados para a técnica. Somente quatro pacientes relataram 

sensibilidade pós-operatória e o grau de aceitação da técnica foi de 100%. O sucesso 

das restaurações foi 97,3, 93,7 e 89,6% respectivamente para 6, 12 e 24 meses. Não 

se verificou influência do operador no sucesso do tratamento (Q quadrado, p =0,28). 

Com relação ao alto índice de cárie, este parece exercer um papel negativo no 

sucesso das restaurações, devido ao grande número de recidivas de cárie (43% das 

falhas). Entretanto, não foram observadas diferenças entre os pacientes que 

obtiveram restaurações falhas e bem sucedidas quanto aos índices iniciais de cárie               

(Q-quadrado, p=0,26). 
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1. INTRODUÇÃO  

A doença cárie tem diminuído nas últimas décadas em países 

industrializados, porém ainda representa um problema a ser solucionado em 

vários países3,20. Segundo a Organização mundial da Saúde, esta doença atinge 

entre 50 e 99% das pessoas em todas as comunidades94. Em países sub-

industrializados, a incidência desta doença não diminuiu significativamente e o 

seu tratamento na maioria das vezes não é realizado devido à falta de condições 

financeiras por parte dos pacientes para o tratamento convencional1,2,12,49. Nestes 

casos, a extração dentária é o tratamento mais comumente realizado2,21. Segundo 

Caldas et al. em 20008, 70,3% das extrações, realizadas em dez centros de saúde 

em Recife, estavam relacionadas com a doença cárie e/ou suas seqüelas, 

comprovando a alta correlação entre extração e cárie dentária. 

Recentemente uma nova técnica foi introduzida por Frencken22,23,17, visando 

o atendimento de pacientes residentes em áreas sem acesso à assistência 

odontológica. Esta técnica está fundamentada na filosofia de intervenção mínima 

e é conhecida como Tratamento Restaurador Atraumático (ART, do inglês – 

Atraumatic Restorative Treatment).  

O conceito de intervenção mínima não é recente, mas foi somente na 

década de 90 que o seu emprego começou a ser amplamente difundido através 

de simpósios, artigos científicos e publicações da Organização Mundial da 

Saúde93,94, entidade que endossa e promove ativamente o Tratamento 

Restaurador Atraumático em vários países. Este conceito está relacionado à não 

remoção de tecido afetado, ou seja, tecido desmineralizado com pouca 

quantidade de bactéria que pode sofrer uma reversão através da 
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remineralização21,87. Esse autor17 observou que durante a realização de um 

programa de prevenção na Tanzânia, as lesões cariosas só aumentavam de ano 

para ano e nada era feito no sentido de restaurá-las ou pelo menos paralisar a 

progressão. Como não havia equipamentos odontológicos convencionais, o 

tratamento proposto foi de remover o tecido cariado com instrumentos manuais 

cortantes e restaurar as cavidades com um cimento de policarboxilato, devido às 

propriedades adesivas deste material. Depois de nove meses, observou-se que 

todas as restaurações estavam em posição e que a maioria se apresentava 

satisfatória, porém com um alto grau de desgaste. A partir desta observação, foi 

proposto utilizar um cimento de ionômero de vidro, devido à superioridade das 

propriedades físicas e químicas deste material em comparação com o cimento de 

policarboxilato. Assim, se desenvolveu a técnica chamada Tratamento 

Restaurador Atraumático (ART)17. 

O ART consiste, desta forma, na escavação de tecido cariado com a 

utilização de instrumentos manuais, seguida da restauração da cavidade 

resultante com cimento de ionômero de vidro17,18,19,21,22,23,24,30,35,36 

,44,43,44,46,53,54,55,57,58,71,74,85,99. Dentre as vantagens da técnica estão a não 

necessidade de anestesia e equipamento odontológico convencional, baixo custo 

operacional e, principalmente, a grande conservação de estrutura dentária17. 

Frencken et al. em 199818 relatam, em um estudo realizado no Zimbábue 

com o Chemfil Superior, índices de sucesso em restaurações de somente uma 

face de 95,7, 92,0 e 85,3% após períodos de 1,2 e 3 anos. No mesmo ano, esses 

autores relatam índices de sucesso de restaurações de uma só face realizadas 

com Fuji IX de 98,6, 93,8 e 88,3%, após períodos de 1,2 e 3 anos. 

PHANTUMVANIT et al., em 199671, publicaram os resultados de um estudo 
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comparativo na Tailândia onde os índices de sucesso das restaurações ART 

foram de 93, 83 e 71%, ao passo que restaurações de amálgama convencionais 

apresentaram índices de 98, 94 e 85%, nos períodos de 1, 2 e 3 anos de 

avaliação. Neste mesmo estudo, os autores observaram uma queda na 

longevidade de restaurações oclusais, quando comparadas às restaurações em 

outras faces.  

Em um outro estudo recente, Mickenautsch et al em 199955, verificaram que 

após um ano de introdução da técnica ART na África do Sul, o número de 

extrações foi reduzido, mais dentes foram restaurados e o tratamento foi 

considerado mais conservativo e mais agradável para os pacientes. 

Alguns estudos realizados em classe I de molares permanentes mostraram 

CPOD variando de 0,69 a 1,3, em pacientes cuja idade média varia de 10,5 a 

14,119,57. Outros estudos foram realizadas com populações com CPODs mais 

elevados, variando de 3,15 a 4,19, em pacientes com idade média de 6 a 16 

anos46,74. Nestes estudos, não foi observado um aumento significativo de cáries 

nos períodos estudados. No entanto, o estudo de Mallow, Durward & Klaipo46 

tratou de cavidades simples, sendo incluídas não apenas cavidades de classe I, 

como também classes III e V. Assim, a quantidade de restaurações avaliadas 

ficou muito reduzida, fazendo com que os resultados observados não fossem 

muito conclusivos. 

Dessa maneira, observa-se  uma carência de dados confiáveis sobre o 

sucesso do ART em populações com elevados índices de experiência de cárie 

dentária. 
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Com isto, esta pesquisa visou avaliar a eficácia deste tratamento em uma 

comunidade da cidade de Bauru, com baixas condições sócio-econômicas e com 

altos índices CPOD. 



2. REVISÃO DE LITERATURA 
LITERATURA 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo está subdividido em três partes para facilitar o entendimento do 

tema abordado neste estudo. 

 

2.1 - INTERVENÇÃO MÍNIMA   

Nas últimas décadas, o processo da cárie dentária se tornou mais 

compreendido, devido a um grande número de pesquisas nesta área. Atualmente, 

o processo de desmineralização e remineralização, a progressão da doença e a 

importância do papel das bactérias e do flúor já estão bem delimitados. Estes 

conceitos impulsionam a Odontologia  a desenvolver novas tendências , no 

sentido de criar técnicas restauradoras mais preventivas e menos invasivas. 

Dentre elas podemos citar a intervenção mínima (IM). 

Este termo, intervenção mínima, está relacionado a uma vasta área dentro 

da cárie dentária, e compreende desde o acesso ao risco do paciente até   a 

prevenção e o controle da doença (paralisação e prevenção da 

progressão)59,60,61,62,69,70,87. No passado, a doença cárie era tratada com uma 

excisão cirúrgica e tecido sadio era sacrificado, devido às técnicas e materiais 

restauradores disponíveis. Com o conhecimento do processo carioso e o 

surgimento dos materiais restauradores adesivos, a prevenção da doença e a 

conservação de estrutura dentária se tornaram possíveis70.  

Dentro desta filosofia, a cárie de esmalte sem cavidade deve ser monitorada, 

no sentido de não realizar a excisão cirúrgica, e sim, promover uma paralisação e 

conseqüente remineralização da mesma59,60,62. Neste momento, torna-se 

imprescindível uma conscientização do paciente sobre os métodos de 
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higienização bucal. Se a lesão não for controlada e uma cavitação for observada, 

a etapa restauradora deve ser realizada59,60,62,70,87. Com o advento dos materiais 

adesivos, o conceito de Black de “extensão para prevenção” deve ser substituído 

na filosofia da IM por “prevenção da extensão”, e uma maior quantidade de 

estrutura dentária será conservada59,60,61,70,87.Uma política recente da Federação 

Dentária Mundial sugere que há quatro princípios básicos que devem ser 

aplicados para preencher a descrição da IM59,87, que são: controle da doença 

através da redução da flora oral cariogênica, remineralização de lesões iniciais, 

realização de procedimentos minimamente invasivos, se necessário e reparar 

para não substituir restaurações definitivas. 

Esta necessidade para confecção de preparos pequenos na IM, estimulou 

novos procedimentos como: preparos cavitários por oscilação, a utilização de 

produtos químicos e o uso do laser69. Dentre os métodos utilizados para o 

preparo, seguindo a filosofia da IM, temos os métodos mecânicos (Instrumentos 

manuais, rotatórios e oscilatórios), químico-mecânicos (CarisolvTM), cinéticos 

(abrasão a ar) e os hidrocinéticos (LASER)51,69. 

Um trabalho clássico na literatura sobre a IM é o de Mertz-Feirhurst et al52, 

que compararam três tipos de tratamento. Foram realizadas restaurações de 

resina composta e amálgama, com selamento das fissuras adjacentes. No grupo 

das resinas, somente se realizou um bisel em esmalte, permanecendo toda 

dentina amolecida. O tratamento realizado com amálgama foi o convencional, 

com remoção de toda a dentina cariada, com ou sem selamento superficial. 

Depois de dez anos, as duas técnicas que receberam o selante superficial, tanto o 

grupo da resina quanto do amálgama, obtiveram bons resultados e o grupo em 
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que não se realizou remoção completa de tecido cariado apresentou um grande 

potencial para paralisar a lesão cariosa.  

De todos esses métodos minimamente invasivos de preparo de cavidades, 

dar-se-á ênfase ao método mecânico, que utiliza instrumentos manuais para 

remoção da dentina infectada e que está diretamente relacionado com o ART. 

Este conceito está relacionado à não remoção de tecido afetado, ou seja, tecido 

desmineralizado com pouca quantidade de bactéria que pode sofrer uma reversão 

através da remineralização87. 

Segundo Fusayama em 197921,, a lesão de cárie ativa consiste de duas 

áreas: a camada infectada e a afetada. A camada infectada é representada pela 

parte superficial da lesão, que se apresenta amolecida, repleta de 

microorganismos e diretamente em contato com a cavidade bucal. É constituída 

de esmalte e dentina desestruturados.  A outra camada, a afetada, está logo 

abaixo da camada infectada e consiste de dentina desmineralizada que mantém 

sua estrutura básica. Esta se apresenta relativamente livre de bactérias e os 

túbulos dentinários ainda estão suportados por matriz de colágeno25,39,42.  

Segundo Banerjee et al em 20016, não há uma delimitação visível entre a 

dentina afetada e a infectada e este fator pode levar a uma subjetividade durante 

a remoção da primeira camada, variando de operador para operador, quando da 

utilização da técnica da IM6,39,51. Neste trabalho os autores relatam a importância 

de um selamento da restauração para o monitoramento das bactérias, prevenindo 

uma re-agudização do processo carioso6,39. Relatam ainda que há alguns fatores 

a serem observados para determinar a remoção da dentina infectada. Dentre eles 

temos: a coloração, que é um fator muito subjetivo e sem aparente correlação 

com a penetração bacteriana; a  dureza, que segundo os autores é um fator 
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subjetivo e variável de operador para operador; a análise de bactérias e a 

utilização de corantes, que difunde muito e propicia uma remoção excessiva de 

dentina. Segundo os autores, há quatro passos que devemos seguir para 

paralisarmos a progressão da lesão cariosa. São eles: restauração da integridade 

do dente e melhorando o controle do biofilme, remoção da dentina infectada, 

remoção da nutrição das bactérias e utilização de materiais cariostáticos. Os 

autores concluíram que estes fatores são subjetivos e que a relevância está no 

selamento da restauração e conseqüentemente, no acompanhamento da mesma.  

Para tentar suprir esta subjetividade, há vários estudos, na literatura, sobre a 

eficiência de diferentes métodos de remoção de dentina cariada. A partir de 

microscopia eletrônica de varredura, Yazici, Özgünaltay & Dayangaç em 200298, 

verificaram que, dentre todos os métodos testados, escavação manual, brocas, 

abrasão a ar, laser e métodos químico-mecânicos e  sono-abrasivos, houve 

diferenças entre alguns grupos. Para a escavação manual, com brocas e com 

abrasão a ar, foi observada a presença de smear-layer. Esta remoção foi 

incompleta quando da utilização do método químico-mecânico e do laser. O único 

método que removeu totalmente a smear-layer foi a sono-abrasão. Observaram 

que a escavação manual promoveu uma camada de smear-layer descontínua e a 

superfície se apresentava irregular e com depressões. Nadanovsky, Cohen 

Carneiro & Souza de Mello em 200164, realizaram um estudo in vivo, sobre a 

eficiência da remoção de tecido cariado, através de diferentes métodos. Os 

métodos utilizados foram a escavação manual e o químico-mecânica. Foram 

avaliados o tempo, a remoção completa e a sensibilidade do paciente. Somente 

houve diferença entre a sensibilidade, em que o método químico mecânico obteve 
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melhores resultados, não se obtendo assim, diferenças entre a remoção de tecido 

cariado pelos dois métodos. 

Smales & Fang80, avaliando in vitro a eficiência da remoção de dentina 

cariada na JAD através de dois métodos, escavação manual e por meio de 

brocas, chegou a conclusão de que não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes em relação ao tecido pigmentado restante. Porém, 

quando da utilização de corantes, a remoção por brocas se mostrou mais efetiva 

que a escavação manual, embora as implicações clínicas não devam ser tão 

importantes. Segundo Kidd & Ricketts40, através de um estudo clínico e 

microbiológico, concluíram que toda dentina amolecida da JAD deve ser 

removida, pois há grande quantidade de microorganismos, porém, não se verifica 

esta necessidade para a remoção completa de dentina pigmentada. 

Em um estudo in vitro, Grossmam & Mickenautsch em 200227, verificaram 

que a superfície que foi limpa com instrumento manuais apresentava-se irregular, 

com sulcos e depressões e que as restaurações de cimento de ionômero de vidro 

apresentavam, no seu interior e em contato com as paredes, bolhas de 1 a 3mm 

de diâmetro. Entretanto, a técnica da pressão digital promoveu uma adaptação 

marginal adequada, não se observando fendas. Estes resultados levam os 

autores a concluir que o ART necessita de habilidade, treinamento e 

compreensão para ser realizado adequadamente. 

O material preconizado para a IM é um material que possa promover um 

vedamento adequado da dentina afetada com o meio bucal. Geralmente são 

utilizados materiais adesivos, principalmente as resinas compostas. Vários 

estudos demonstram a diminuição da quantidade de microorganismos após este 

vedamento39,48,51,52,59,67, fator este que promoverá uma paralisação da lesão. 
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Mesmo sem se utilizar um material adesivo, porém, aplicando-se uma base de 

cimento de hidróxido de cálcio, houve uma diminuição significante no número de 

bactérias e uma paralisação da lesão7,47. 

No ART, diferentemente da IM, o material utilizado é um material com 

propriedades cariostáticas, o cimento de ionômero de vidro. Com isto, vários 

estudos foram realizados para avaliar esta característica destes materiais sobre a 

dentina afetada48. A liberação de flúor auxilia na diminuição do número de 

bactérias e na remineralização da dentina desmineralizada48,90,91,92. 

 

2.2 - ART 

O ART foi inicialmente desenvolvido como resposta à necessidade de se 

encontrar um método que preservasse dentes cariados de pessoas de todas as 

idades,  tanto em países em desenvolvimento quanto em comunidades em que os 

recursos eram escassos. Sem este tipo de intervenção, estes dentes 

provavelmente seriam extraídos pela própria progressão da lesão8,56, tornando a 

extração dentária uma regra do tratamento odontológico e não uma exceção.  

A técnica do ART surgiu de observações num programa de prevenção 

realizado na Tanzânia17, no qual as lesões cariosas das crianças participantes só 

aumentavam de ano para ano e nenhuma intervenção curativa era realizada. 

Então, com a necessidade não só da prevenção, mas também da parte curativa, 

os autores17 resolveram escavar as lesões somente com instrumentos manuais e 

restaurar a cavidade resultante com um cimento de policarboxilato, devido a suas 

propriedades adesivas. Esse procedimento estava baseado na intervenção 

mínima que somente preconizava a remoção de dentina infectada, deixando-se 

assim, a dentina afetada passível de remineralização. Depois de 9 meses, foi 
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observado que todas as restaurações estavam presentes, porém com um alto 

grau de desgaste. Somente um dente teve de ser extraído.  

Esses resultados estimularam o aprimoramento da técnica substituindo o 

cimento de policarboxilato pelo cimento de ionômero de vidro, devido à 

superioridade das propriedades físicas deste último. Os cimentos de ionômero de 

vidro utilizados foram os CIV restauradores convencionais, ou seja, com ativação 

química.  

A utilização de instrumentos manuais e materiais restauradores adesivos 

não representa novidade, porém, o potencial oferecido pela combinação destes 

dois elementos ainda não tinha sido estudado anteriormente17. 

A partir de vários trabalhos apresentados em congressos, especialmente nas 

sessões gerais da IADR32,34,38, a técnica foi reconhecida pela OMS em 199491, 

durante o dia mundial da Saúde em Genebra. A partir deste dia, a OMS incluiu um 

programa de cuidados orais que engloba o desenvolvimento, a verificação do 

sucesso e a disseminação da técnica do ART por várias regiões do mundo. Esta 

entidade, juntamente com uma universidade da Holanda desenvolveu um manual 

sobre ART23, incluindo o desenvolvimento da doença cárie, os princípios da IM, os 

passos do ART, a avaliação da técnica e um capítulo sobre os CIV. Mais tarde, 

em 1999, um livro dos mesmos professores desta universidade da Holanda17, foi 

lançado com o mesmo propósito de difundir a técnica entre dentistas, higienistas, 

auxiliares e agentes comunitários, de várias partes do mundo. Há também um site 

dentro da página oficial da OMS, que fornece informações sobre a técnica31. 

Neste site, pode-se fazer um cadastro para receber estas informações por e-

mail31. 
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A técnica descrita neste manual e neste livro23,17, relata todos os passos 

desde a promoção de saúde bucal, passando pelos passos operatórios, até os 

métodos de avaliação da técnica. Nesta etapa torna-se importante ressaltar os 

passos operatórios para a realização de selantes e restaurações, uma vez que se 

trata do ponto diferencial da técnica e segundo o manual23, os dois princípios mais 

importantes são a remoção de tecido cariado utilizando somente instrumentos 

manuais e a restauração da cavidade com um material adesivo .  

Depois de selecionar o paciente dentro dos critérios de exclusão e inclusão e 

orientar devidamente quanto às  medidas de higienização bucal, inicia-se o 

tratamento restaurador propriamente dito. Os critérios de inclusão são23,17: 

• presença de lesão cariosa envolvendo dentina; 

• abertura suficiente para entrada do menor escavador (>0,9mm) e 

• ausência de sintomatologia dolorosa, mobilidade e fístula. 

Os critérios de exclusão são23,17: 

• envolvimento pulpar; 

• presença de dor, abscesso, mobilidade ou fístula e 

• falta de acesso à dentina cariada, tanto em superfícies oclusais quanto 

proximais. 

O passo a passo da técnica restauradora pode ser encontrado 

detalhadamente no manual da OMS23, bem como em outra fontes17,22 e será 

detalhadamente descrito  no capítulo material e métodos. 

Anteriormente a qualquer tipo de publicação na literatura sobre ART, Smith 

et al. em 199082, realizaram um estudo em Mzuzu, Malawi que incluiu 94 

estudantes e foram realizadas 201 restaurações de cavidades de classe I. Neste 

estudo, avaliaram-se diferentes materiais e duas técnicas de preparo cavitário. 
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Dentre os materiais testados temos um amálgama, um CIV reforçado por metal 

(Chelon Silver –ESPE) e um CIV convencional (Chelon Fil – ESPE) associado a 

limalha. As cavidades que foram restauradas com amálgama foram preparadas 

com instrumentos rotatórios, enquanto que somente instrumentos manuais foram 

utilizados para a confecção das cavidades restauradas com os cimentos de 

ionômero de vidro. As avaliações foram realizadas indiretamente através de 

modelos de gesso, por três avaliadores. Depois de 6 meses, observaram-se 

resultados superiores das restaurações de amálgama, superioridade esta não 

observada depois de um ano. Os autores concluíram que a associação de ambos 

os cimentos de ionômero de vidro testados com a técnica de escavação manual 

era uma alternativa muito promissora para cavidades de classe I em regiões onde 

não há disponibilidade de equipamento odontológico. 

A literatura sobre ART, no entanto, começou com Frencken et al. em 199421, 

relatando a aceitabilidade da técnica e a longevidade de restaurações e selantes. 

Foram selecionados três vilarejos, sendo que um recebeu a técnica convencional, 

outro o ART e o último foi o grupo controle. Foram realizadas 529 restaurações e 

148 selantes em 277 indivíduos pela técnica ART. O material utilizado foi um CIV  

convencional, o Chemfil (De Trey – Dentsply). Após um mês, 63 crianças foram 

questionadas para verificar a aceitabilidade da técnica. Apenas 5 crianças (7,9%) 

relataram que o tratamento tinha sido doloroso e um (1,6%) relatou sensibilidade 

pós-operatória. Após um ano, observou-se 79 e 55% de sucesso, 

respectivamente, em cavidades de uma e mais superfícies em dentes decíduos. 

Na dentição permanente, o índice de sucesso aumentou e foi de 93% para 

cavidades de uma superfície e 67% para cavidades de mais de uma superfície. 
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Avaliando-se a técnica do ART em comparação com o tratamento 

convencional, Phantumvanit et al em 199671, observaram que das 241 

restaurações realizadas com o Chemfil (De Trey – Dentsply), 93, 87 e 71% 

obtiveram índices cumulativos de sucesso após um, dois e três anos 

respectivamente. Outras 205 restaurações foram realizadas através da técnica 

convencional e restauradas com amálgama. Após um, dois e três anos, os índices 

de sucesso cumulativo foram de respectivamente 98, 94 e 85%. Não houve 

diferença entre os operadores e no sucesso da técnica entre adultos (>12 anos) e 

crianças (<12 anos), porém, uma diferença estatisticamente significante e em 

favor da técnica convencional foi observada. Apesar de esta diferença ser 

estatisticamente significante, os índices de sucesso do ART foram promissores e 

encorajadores para o aprimoramento da técnica. 

Em outro estudo realizado por Frencken, Makoni e Sithole em 199618, o 

índice cumulativo de sucesso de restaurações de cavidades de classe I, após um 

ano de sua realização foi de 93,4% quando da utilização de um CIV convencional, 

o Chemfil Superior (De Trey – Dentsply). Nesse estudo também observou-se uma 

grande perda de pacientes para o controle devido à mudança dos mesmos e que 

apesar de o material não apresentar resistência ao desgaste semelhante à resina 

e ao amálgama, os resultados foram bons, pois a maior parte das restaurações 

eram pequenas e não se encontravam sob estresse mastigatório. Em um período 

de avaliação maior (3 anos)24, o índice de sucesso cumulativo foi de 85,3% para 

as restaurações de uma superfície e 50,1% de retenção total ou parcial de 

selantes. Nesse controle, a perda de pacientes foi diminuída (35,8% – 110 

restaurações) em relação ao segundo ano do controle, pois vários alunos que 

tinham mudado de escola e/ou casa, foram comunicados através de 
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correspondências para comparecer às escolas em que estudavam ou às escolas 

novas, para que a avaliação fosse realizada. Nesse período de avaliação, o 

operador exerceu influência sobre o sucesso do tratamento, obtendo-se diferença 

estatisticamente significante entre os cirurgiões-dentistas e as higienistas. 

Quando da comparação entre todos os profissionais individualmente, uma 

higienista obteve índice de sucesso inferior estatisticamente no tratamento 

realizado. Nesta etapa, das 33 restaurações falhas, 7 apresentavam recidiva de 

cárie ou cárie primária. Os autores concluíram  que o ART é uma técnica 

apropriada para populações ou grupo de populações não assistidas quanto à 

saúde bucal. 

Mallow, Durward & Klaipo em 199846, avaliaram o sucesso de restaurações 

realizadas pela técnica do ART no Camboja. Nesse estudo, 17 estudantes do 

curso de formação de Auxiliar Odontológico realizaram 89 restaurações de 

cavidades de somente uma superfície (classes I, III e V) em 53 pacientes de 12 a 

17 anos de idade, em um período de 2 dias. Os pacientes deste estudo 

apresentavam um CPOD médio de 4,19. O material utilizado foi um CIV  

convencional, o Fuji II (GC). O índice de sucesso geral do tratamento foi de 76,3 e 

59%, nos períodos de 1 e 3 anos respectivamente. Para a classe I, o sucesso foi 

de 87,5 e 60,9%, nos períodos de 1 e 3 anos respectivamente. Apesar de o 

CPOD ser alto, depois de três anos, somente 3 dentes apresentaram recidiva de 

cárie, um no primeiro ano e os outros dois, no último controle. Os autores 

concluiram que em regiões como o Camboja, onde há falta de pessoal 

especializado, de equipamentos odontológicos e de recursos financeiros, o ART 

possui um potencial para o tratamento destas comunidades. 
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Esses estudos21,18,24,46, 71 relatam índices de sucesso inferiores ao 

tratamento convencional e, segundo alguns autores, a principal falha da técnica 

está relacionada às propriedades físicas dos cimentos de ionômero de vidro. Em 

face desses dados, começaram a surgir no mercado os CIV de alta viscosidade, 

com propriedades físicas melhoradas, especialmente desenvolvidos para a 

técnica ART.  

Então, estudos começaram a ser realizados para verificação da longevidade  

da técnica, quando da utilização destes “novos” materiais, para compará-los com 

os CIV convencionais, com o amálgama e ainda com materiais adesivos como os 

compômeros. 

O primeiro relato clínico da literatura com estes “novos materiais” foi em 

1998, a partir de um estudo realizado no Zimbábue. Segundo os autores, 

Frencken, Makoni e Sithole19, inicialmente foram realizadas 297 restaurações de 

uma superfície e 95 selantes em 142 e 66 alunos respectivamente. A amostra 

possuía 618 alunos que participavam de um programa de educação bucal, com 

idade média de 14,1 anos e CPOD de 0,69, sendo que o fator cariado 

representava 86% deste valor. As restaurações e os selantes foram avaliados 

anualmente até completar 3 anos. O material utilizado nesse estudo foi o Fuji IX  

(FIX) - GC. Depois de 3 anos, a perda de amostragem foi de 30,5% e os índices 

cumulativos de sucesso foram de 98,6, 93,7 e 88,3% para cada ano de avaliação. 

Com relação aos selantes, os índices de retenção total e parcial foram 

respectivamente para 1, 2 e 3 anos de 89,8, 85,9 e 71,4%, enquanto que os 

índices de superfícies seladas livres de cárie foram: 97,7, 97,7 e 96,3%. As 

restaurações e os selantes foram realizados por seis operadores (dois dentistas, 

duas higienistas experientes e duas higienistas novatas) sem presença de 
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auxiliar. Os autores concluíram que o ART nesse estudo promoveu um tratamento 

preventivo e curativo de alta qualidade e que esta técnica se tornou uma opção de 

tratamento que pode ser realizada por higienistas.  

Para se avaliar a técnica ART, utilizando-se dois CIV, um convencional e 

outro de alta viscosidade, Ho, Smales & Fang em 199930 realizaram o tratamento 

em pacientes adultos, e 55 restaurações de Fuji IX (GC) e 45 de Chemfil Superior 

foram realizadas num hospital, sendo que brocas e sugadores de saliva foram 

utilizados em alguns casos. Depois de 2 anos, 7% das restaurações falharam e as 

principais causas foram desgaste, fratura do cimento e recorrência de cárie. O 

autor ainda sugere que os escores idealizados para o ART são pouco sensíveis 

para a quantificação do desgaste das restaurações, sugerindo assim, a avaliação 

por réplicas e pelo sistema USPHS. Concluíram que os cimentos de ionômero de 

vidro utilizados possuem uso restrito, devido a grande perda dos selantes e 

desgaste da superfície das restaurações. 

Holmgren et al.35 realizaram um estudo de ART na China e em 2000 

publicaram os resultados. Foram selecionadas crianças de 4 escolas, com idade 

de 12 a 13 anos e CPOD médio de 0,6. Um total de 294 restaurações e 191 

selantes foram realizados, por 5 dentistas, em 197 e 140 crianças 

respectivamente. O material utilizado foi um CIV especialmente desenvolvido para 

a técnica, o Ketac-Molar (3M-ESPE). As restaurações e os selantes foram 

avaliados anualmente e após três anos, o índice cumulativo de sucesso das 

restaurações variou de 92 a 77% para cavidades de classe I, dependo se grande 

ou pequena e 61% para as cavidades de classe II. A retenção dos selantes foi de 

72%, sendo que 98% das fissuras seladas não apresentaram desenvolvimento de 

cárie. Os escores utilizados foram os preconizados anteriormente para o ART e 
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comparados com o escore USPHS, sem verificação de diferenças estatísticas 

entre os dois.  Concluiu-se que estes novos CIV de alta viscosidade ainda se 

apresentam falhos para restaurar cavidades amplas e que tanto os escores 

USPHS quanto os do ART podem ser utilizados para avaliar restaurações feitas 

com esta técnica. 

Mickenautsch et al.57, realizaram um estudo clínico na África do Sul 

utilizando-se o ART e dois cimentos de ionômero de vidro diferentes, o Fuji IX e o 

Ketac-Molar, ambos de alta viscosidade e desenvolvidos para a técnica do ART. 

A amostra foi composta de estudantes da região periférica de Joanesburgo, com 

idade média de 10,5 anos e CPOD médio de 1,1. Um total de 163 restaurações 

de cavidades de uma superfície foram realizadas em 113 crianças, sendo 82 com 

o FIX e 81 com o KM. Depois de um ano, 108 restaurações e suas respectivas 

extensões de selantes foram avaliadas. Observou-se um sucesso de 93,1 e 94% 

respectivamente para o FIX e o KM. A retenção dos selantes foi da ordem de 81 e 

76% respectivamente para o FIX e o KM. A presença de cárie só foi observada 

em um dente restaurado com KM, porém, não se tratava de recidiva de cárie, mas 

sim, de cárie primária, não relacionada com a restauração. Com base nesses 

resultados, os autores concluíram que ambos materiais são apropriados para a 

técnica ART  e que esta técnica trará benefícios dentro da política de Cuidados 

Primários a Saúde, adotados pela África do Sul. 

Lo & Holmgren em 200143, relataram os resultados de 30 meses de 

avaliação de um estudo realizado em crianças pré-escolares da China, utilizando 

o ART. Nesse estudo, todo o tipo de cavidades foi incluído e um total de 170 

restaurações foram realizadas em dentes decíduos, utilizando-se um CIV de alta 

viscosidade, indicado para o ART, o KM. Sete operadores realizaram a parte 
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prática do estudo, porém, não se avaliou a influência dos mesmos no sucesso da 

restauração. Após 30 meses, as cavidades de classe I e V apresentaram 

resultados de sucesso altos (79 e 70% respectivamente), as cavidades de classe 

II apresentaram resultados modestos (51%) e os resultados obtidos para as 

cavidades de classe III e IV foram baixos (14%). Concluíram que o ART teve boa 

aceitação entre os pré-escolares e que a técnica tem sua aplicação, fora das 

clínicas tradicionais.  

Motsei, Kroon & Holtshousen em 200158, realizaram um trabalho em que 

restaurações e selantes de ART foram realizados em dentes decíduos e 

permanentes. O material das restaurações foi o Fuji IX e dos selantes o Fuji III e o 

tratamento foi realizado e avaliado pela mesma THD. As avaliações foram 

realizadas depois de 6 e 12 meses, e foram obtidos índices de 56,5 e 84% de 

retenção das restaurações, em dentes decíduos e permanentes respectivamente, 

depois de 12 meses. A retenção dos selantes não foi alta, obtendo-se valores de 

89,6% para ambas dentições. Porém, o que o autor não relata é o índice de 

sucesso e analisando-se o trabalho, foi de 66% para as restaurações de uma 

superfície, depois de 1 ano, para os dentes permanentes. Para os dentes 

decíduos, obteve-se um índice de 48,1%. Os autores atribuíram que os baixos 

valores alcançados estão relacionados com o material utilizado, com o 

treinamento prévio, motivação e habilidade do operador. 

 Também em 2001, Lo et al. 44, relatam índices de sucesso cumulativo da 

técnica ART semelhantes para dentes decíduos e permanentes quando utilizados 

diferentes CIV indicados para o ART (Chemflex – Dentsply, De Trey e FIX). 

Depois de dois anos, os índices de sucesso para classe I em dentes decíduos 

foram de 93% para o Chemflex e de 90% para o FIX e para classe II de 40 e 46% 
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para o Chemflex e FIX. Para os dentes permanentes, os índices de sucesso para 

classe I foram de 95 e 96% respectivamente para o Chemflex e FIX. Neste estudo 

ainda avaliou-se o grau de desgaste das restaurações através de modelos e 

depois de dois anos, os valores nos dentes decíduos foram de 87 e 85µm e nos 

dentes permanentes de 75 e 79µm, respectivamente para o Chemflex e  FIX. 

Esse estudo ainda avaliou a diferença entre os resultados obtidos através de dois 

sistemas de escores, o freqüentemente utilizado para o ART e o USPHS, não 

observando diferenças entre os mesmos. Estes resultados se mostraram, 

segundo os autores, altamente apropriados, efetivos e aceitáveis, melhorando o 

acesso da população a programas de saúde bucal em toda a China, uma vez que 

a técnica não depende de materiais e equipamentos caros e sofisticados.  

Yee em 200199, realizou um estudo sobre o ART em 105 alunos de 3 a 19 

anos. Foram realizadas 163 restaurações de uma ou duas superfícies em dentes 

decíduos e permanentes por 6 operadores (dois dentistas e quatro agentes 

comunitários). O índice geral de sucesso das restaurações após dois anos foi de 

75%, não havendo diferenças entre os operadores. Um outro fator importante 

neste estudo a ser relatado, é o fato de que 100% das restaurações de uma 

superfície realizadas com o Fuji IX obtiveram sucesso, comprovando sua 

indicação para restaurações de cavidades simples em dentes permanentes. 

Honkala & Honkala em 200236, realizaram um estudo em idosos da Finlândia 

utilizando a técnica do ART. Contrariamente a índices já relatados na 

literatura17,23, somente 20% das lesões cariosas puderam ser tratadas pelo ART, 

segundo os critérios de inclusão e exclusão. Foram examinados 119 pacientes, 

com idade  média de 72,5 anos. Somente 21 pessoas foram tratadas e receberam 

no geral, 33 restaurações, sendo 25 de uma superfície (geralmente mesial, distal 
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ou lingual) e as 8 restantes de mais de uma face (mésio-lingual ou disto lingual). 

O material utilizado foi um CIV especialmente desenvolvido para o ART, o FIX. 

Depois de um ano, 58% das restaurações foram avaliadas, sendo que 68% se 

apresentavam em boas condições, 11% apresentavam defeitos marginais leves, 

resultando em um índice de sucesso de 79%. As falhas foram caracterizadas 

principalmente por defeitos marginais grosseiros (16%) e por presença de cárie 

(5%). Os autores confirmaram que o ART é uma técnica promissora em pacientes 

idosos, uma vez que representam uma classe desfavorecida em relação a 

cuidados orais, porém, um estudo com maior controle sobre as avaliações se faz 

necessário para um efetivo relato dos resultados observados.  

Taifour et al. em 200285, realizaram um estudo em 18 escolas da cidade de 

Damasco, Síria. Este estudo teve como objetivo avaliar o sucesso de 

restaurações realizadas pela técnica do ART, utilizando-se dois CIV (KM e FIX) e 

compará-los com restaurações de amálgama (Cavex) realizadas  pela técnica 

convencional. Foram realizadas 1891 restaurações de uma ou mais superfícies 

em molares decíduos de 835 crianças de 6 a 7 anos de idade. Utilizaram-se duas 

técnicas (convencional e ART) e três materiais para a realização destas 

restaurações. Depois de três anos, cerca de 22% da amostra foi perdida por 

exfoliação dos dentes ou por perda de acompanhamento dos pacientes. O 

sucesso  de restaurações de uma superfície, após três anos, foi de 86,1 e 79,6% 

para o ART e a técnica convencional respectivamente. Para as restaurações de 

mais de uma superfície, os resultados foram de 48,7 e 42,9% para o ART e a 

técnica convencional respectivamente. Observou-se ainda, uma diferença 

estatisticamente significativa entre as duas técnicas, sendo que os melhores 

resultados foram obtidos pelo ART.  



__________________________________________________Revisão de Literatura    

 

24 

Em outro trabalho de ART comparando-se com o tratamento convencional, 

realizado no Paquistão, Rahimtoola & van Amerogen em 200274, verificaram que 

as cavidades realizadas com a técnica ART apresentavam-se mais 

conservadoras e que embora tomassem mais tempo para a realização, este fator 

parece não ter influenciado no sucesso final das mesmas. Nesse estudo foram 

realizadas 914 restaurações em 408 pacientes, por 5 operadores. Como dois 

operadores não realizaram as restaurações de forma aleatória de acordo com a 

distribuição do material e da técnica, as mesmas foram excluídas da amostra que 

passou a ser composta de 444 restaurações. Os materiais utilizados foram o CIV  

FIX e o amálgama Tytin (Sybron - Kerr), sendo 222 restaurações de cada 

material. O índice de sucesso obtido após dois anos foi de 98,3% quando se 

utilizou o CIV e 92,3% quando da utilização do amálgama, sendo esta diferença 

estatisticamente significante. Nesse estudo vale lembrar que os índices de 

sucesso do amálgama foram inferiores, pois um grupo que sofreu escavação 

manual e recebeu o tratamento restaurador com amálgama obteve os menores 

índices, diminuindo o sucesso final desse tratamento. 

Em outro estudo realizado em dentes decíduos, Louw et al.44, testaram dois 

materiais diferentes, um CIV de alta viscosidade (FIX) e um compômero (Dyract 

AP), utilizando-se duas técnicas, o ART e a Intervenção Mínima (IM). Para a 

técnica do ART, somente instrumentos manuais foram utilizados, enquanto que 

para a técnica da IM, foram utilizados instrumentos rotatórios para o acesso e 

remoção da dentina cariada. Foram realizadas 1.119 restaurações por 5 

operadores que receberam um treinamento prévio e participaram de um estudo 

piloto com atendimento clínico. Depois de um ano, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre as duas técnicas  e o materiais 
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utilizados. O operador teve influência no sucesso do tratamento, no entanto, 

destaca-se que um dos operadores realizou mais de 50% das restaurações, sem 

assistente, enquanto os demais realizaram os outros 50% das restaurações com 

assistente. As duas técnicas foram consideradas bem aceitas para a incorporação 

como política e estratégia dentro dos serviços de saúde bucal. 

Além do material restaurador, estudou-se o método de preparo cavitário em 

restaurações de cimento de ionômero de vidro. Em um estudo realizado por Yip et 

al. em 2002101, três dentistas realizaram, em uma clínica odontológica, 149 

restaurações em 68 pacientes adultos. Os preparos cavitários seguiram o ART 

em um grupo e, no outro, o preparo convencional. Dois CIV foram utilizados, o 

FIX e o KM. O tempo de preparo para o ART foi em média o dobro do preparo 

convencional. Depois de 12 meses, nenhuma restauração falhou, apesar de um 

considerável grau de desgaste observado em ambos os grupos. Os autores 

concluíram que o método de preparo não influiu no sucesso das restaurações e 

que acompanhamentos mais longos são necessários. Estes mesmos autores100, 

realizaram um outro estudo, agora em dentes decíduos de 60 crianças entre 7 e 9 

anos. Realizaram restaurações de CIV em preparos convencionais (com 

instrumentos rotatórios) e em preparos realizados somente com instrumentos 

manuais. Um grupo controle de amálgama foi incluído no estudo. Depois de um 

ano, pode-se observar que nenhuma restauração de amálgama falhou, que o 

sucesso para restaurações de CIV realizadas com preparo convencional 

obtiveram resultados superiores que aquelas preparadas somente por 

instrumentos manuais e que esta diferença estava mais freqüentemente 

relacionada com cavidades de classe II.  
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Com base nesses estudos clínicos, vários autores analisaram outros 

aspectos do Tratamento Restaurador Atraumático que será relatados a seguir.  

Em relação ao desconforto ou dor durante a realização da técnica, 

Rahimtoola et al em 200075, compararam a técnica de preparos cavitários 

mínimos, usando instrumentos rotatórios com a técnica do ART, utilizando 

somente instrumentos manuais. Ambos os tratamentos foram realizados em todos 

os pacientes e um total de 914 restaurações foram realizadas. Os dentes foram 

sorteados aleatoriamente e os pacientes foram questionados sobre a experiência 

de dor após cada tratamento. Os resultados mostraram que 19,3% das 

restaurações realizadas pelo ART promoveram algum tipo de sensação dolorosa. 

Para o outro tratamento, a sensação dolorosa foi relatada em 35,7% das 

restaurações. Estes valores são diferentes estatisticamente. Em outro estudo com 

a mesma metodologia, van Amerogen & Rahimtoola em 199989 observaram os 

mesmos resultados, sendo o ART menos doloroso quando comparado com a 

técnica convencional. Nestes trabalhos, verificou-se que, se a criança tivesse tido 

uma experiência ruim no primeiro tratamento, esta comumente relatava 

desconforto durante o segundo tratamento e que o operador tem influência sobre 

a sensibilidade dolorosa de acordo com cada técnica. 

Os autores relatam a sensibilidade da técnica em relação ao operador,  

entretanto, Mickenautsch & Rudolph em 200254, relatam que após um curso de 

ART de 10 dias, ministrado para 31 alunos de graduação,  87% ainda não 

reconheciam as principais razões de falhas do ART relacionadas ao operador, 

71% não compreendiam a função da técnica da pressão digital, 25% não 

reconheciam a importância de manipulação adequada do material e 22% 

consideraram incorretamente o ART como uma técnica difícil e demorada. Ainda 
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relatararam a opinião dos alunos sobre ao número insuficiente de horas 

destinadas à prática clínica. 

Vários trabalhos na literatura relatam sucesso da técnica ART relacionados 

com cavidades de somente uma superfície e geralmente relatam que há 

necessidade de mais estudos em pacientes idosos, crianças, e comunidades de 

alto risco à cárie e que também podem ser utilizados no dia a dia de um 

consultório5,10,16,17,32,33,34,43. 

Segundo Helderman & Mikx em 200229, temos quatro principais prioridades 

em cuidados básicos de saúde bucal que são: emergência em Odontologia, 

exposição ao flúor, educação em saúde bucal e ART, técnica esta que reúne os 

princípios de cuidados em saúde como: prevenção, tecnologia apropriada, 

tratamento disponível e equivalente distribuição de serviços. Depois de se 

implementar o ART em uma comunidade da África do Sul, Mickenautsch, Rudolph 

& Ogunbodede56, verificaram que o número de dentes extraídos foi reduzido, o 

número de restaurações foi aumentado e o tratamento odontológico se tornou 

menos desagradável ao paciente. 

 

2.3 – CIMENTOS DE IONÔMERO DE VIDRO 

O cimento de ionômero de vidro, também denominado cimento ionomérico 

ou cimento de polialcenoato de vidro, foi desenvolvido por Alan Wilson e Brian 

Kent em 197195, numa tentativa de unir no mesmo material a capacidade de 

liberação de flúor dos cimentos de silicato e a biocompatibilidade e adesividade 

dos cimentos de policarboxilato. Foi primeiramente comercializado na Europa em 

1975, sofrendo desde então um constante aprimoramento nas suas propriedades, 

ocupando um lugar de destaque entre os materiais dentários e sendo utilizado em 
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diversos ramos da odontologia moderna e possibilitando o emprego de técnicas 

restauradoras ainda mais conservadoras. 

Este constante aprimoramento geralmente está relacionado com a tentativa 

de se melhorar as propriedades mecânicas do material, fator este que algumas 

vezes contra-indica sua utilização. 

No ano de 1983, Simmons78 adicionou o pó da liga de amálgama ao 

ionômero de vidro, formando a chamada “mistura milagrosa”, com a finalidade de 

melhorar as suas propriedades mecânicas de resistência à abrasão e à fratura e 

conferir radiopacidade ao material. 

Buscando o mesmo propósito, em 1985 McLean & Gasser50 desenvolveram 

o ionômero de vidro “cermet”, no qual, partículas metálicas são unidas ao pó do 

ionômero através da sinterização em altas temperaturas, conferindo além das 

propriedades mecânicas, maior densidade, menor solubilidade aos fluidos orais e 

baixa porosidade quando comparado ao cimento convencional. 

Em 1989 surgiram os ionômeros modificados por resina. Esses ionômeros 

contêm monômeros resinosos que permitem uma ativação da polimerização 

através de luz halógena. As propriedades físicas desses cimentos são superiores 

às dos convencionais e ainda exibem as vantagens de um tempo de trabalho 

controlado, facilidade de manipulação (técnica menos sensível) e um rápido 

endurecimento, minimizando os problemas de sensibilidade ao acabamento 

imediata e de ressecamento, comuns aos cimentos convencionais. Esses 

materiais preservam as vantagens clínicas dos CIV convencionais em relação à 

redução ou eliminação da microinfiltração, adesão química ao esmalte e à 

dentina, compatibilidade pulpar e liberação de íons flúor. 
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Com o surgimento da técnica ART21, houve a necessidade de se melhorar 

as propriedades físicas dos CIV e também manter a reação química para que o 

mesmo pudesse ser utilizado em campo. Então, surgiram no mercado, CIV de alta 

viscosidade, que possuíam propriedades físicas melhoradas, porém, mantendo 

sua ativação química, fator indispensável para a técnica. Segundo Guggenberg, 

May & Stefan28, há três maneiras de se melhorar as propriedades físicas de um 

CIV: aumentando a proporção pó/líquido, aumentando o peso molecular do 

poliácido ou aumentando a concentração do mesmo. Estas modificações 

referentes ao ácido também requerem adaptações do pó. Então, as partículas 

desses CIV de alta viscosidade se apresentam geralmente menores e em maior 

número11,28,63,66. 

As propriedades foram melhoradas de forma que Ewoldsen, Covey & Lavin 

em 199715, verificaram que a resistência a compressão do FIX foi a de outros dois 

CIV modificados por resina. Entretanto, as forças de tração e adesão dos CIV  

modificados por resina foram maiores. 

Em uma comparação feita com vários cimentos de ionômero de vidro, Xie et 

al em 200096, verificaram que para a tração flexural, o menor valor foi obtido por 

um cimento de base, o Ketac bond (3M – ESPE) e o maior valor foi do Vitremer 

(3M – ESPE). Não houve diferença estatisticamente significante entre os outros 

cinco cimentos, somente observou-se que os CIV modificados por resina 

obtiveram valores superiores. Para a força de compressão, o á –Silver (DMG) 

obteve os menores resultados e o KM e o Fuji II LC (GC) os maiores. O KM 

obteve valores de 301,3 MPa, provavelmente pela pouca incorporação de bolhas. 

Neste teste, os CIV modificados por resina mostraram uma deformação plástica 

antes da fratura, fator não observado para os convencionais. Para o teste de 
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tração diametral, os CIV á-Silver e á-Fil obtiveram os menores resultados, em 

torno de 18 MPA e o Vitremer, o maior resultado (47,5 MPa). Em relação a 

microdureza, a família do Ketac obteve os maiores índices, e o Ketac Molar 

obteve um valor de 108,4 Kg/mm2. O desgaste não mostrou diferenças entre os 

materiais, apesar de os CIV Ketac Fil, KM, Vitremer e Fuji II LC mostrarem valores 

superiores. Este valor do KM, segundo os autores se deve a uma interface 

integrada entre a matriz e as partículas de vidro. Concluem que as propriedades 

estão diretamente ligadas à composição e microestrutra dos CIV . 

Comprovando este resultados, Pereira et al em 200268 observaram que o 

maior valor para a resistência a tração diametral foi de um CIV modificado por 

resina e a resistência a compressão mostrou valores similares entre os CIV de 

alta viscosidade e o CIV modificado por resina. 

Quando da comparação do CIV de alta viscosidade com os reforçados por 

metal, Yap, Cheang & Chay em 200297 verificaram não haver diferenças 

estatisticamente significantes nas forças de compressão e tração diametral, em 

diferente períodos de avaliação. Porém, o CIV de alta viscosidade apresentou 

resistência à tração diametral superior em todos os períodos de avaliação. Os 

autores concluem que estes novos CIV podem ser substitutos dos reforçados por 

metal. 

Apesar de as propriedades físicas ainda não serem ideais, os CIV foram o 

material de escolha para a técnica do ART pois possuem outras qualidades que 

indicam sua utilização. Dentre pode-se citar: reação química, adesividade às 

estruturas dentárias, biocompatibilidade, coeficiente de expansão térmica linear 

próxima a do dente e liberação de flúor63. 
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A reação de presa destes materiais segue o padrão geral da reação descrita 

para os CIV convencionais. Para melhor compreensão, a reação está separada 

didaticamente, isto não significa que as etapas ocorram independentemente. 

Os cimentos de ionômero de vidro convencionais se caracterizam pela 

presença de uma reação do tipo ácido-base que se inicia a partir da mistura do pó 

e do líquido para formar um sal de hidrogel, que atua como matriz de ligação. A 

reação de presa ocorre em três estágios14, 63,65:  

Estágio de deslocamento de íons: A camada externa das partículas de 

vidro do pó é umedecida pelo ácido durante a aglutinação do pó ao líquido. O íon 

hidrogênio do ácido desloca os íons cálcio e alumínio do pó, que reagem 

inicialmente com o flúor, formando fluoretos de cálcio e alumínio. Conforme a 

acidez aumenta, o fluoreto de cálcio, que é instável, se dissocia e reage com co-

polímeros acrílicos para formar complexos mais estáveis, numa reação 

exotérmica. A mesma reação que ocorre entre o líquido e pó, ocorre entre o 

líquido e as paredes cavitárias. O hidrogênio desloca íons cálcio e fosfato, que 

reagem com os grupos carboxílicos e aderem quimicamente por quelação às 

estruturas dentárias. Nesta fase, o cimento apresenta brilho característico, devido 

à presença de grupos carboxílicos livres. 

Estágio de formação da matriz de poliácidos: Nesta fase, o cálcio que 

está carregado positivamente, reage com as cadeias de poliácidos, carregadas 

negativamente, para formar ligações cruzadas iônicas de poliacrilato de cálcio, 

reduzindo a mobilidade das cadeias poliméricas aquosas e formando um sal de 

hidrogel, que atuará como matriz de ligação. Esta reação dura de 5 a 10 minutos 

desde o início da espatulação, até que todos os íons estejam insolúveis.  
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Estágio de formação do gel de sílica e incorporação do vidro a matriz: 

O terceiro estágio dessa reação é caracterizado pela formação de um gel de 

polissais, ou seja, é formada uma matriz constituída de gel de sílica, na qual são 

aprisionados os vidros que atuam como carga. Deste ponto em diante, o cimento 

de ionômero de vidro é insolúvel aos fluidos bucais. A fase de gel de polissais 

ocorre principalmente nas primeiras 24 horas, acompanhada de pequena 

expansão em condições de alta umidade, quando o material atinge seu 

endurecimento final, que se continua por meses ou anos. A maturação da matriz 

ocorre quando o alumínio, que é liberado lentamente, auxilia na formação do 

hidrogel de polissais que circunda as partículas de vidro não reagidas. Assim, o 

cimento endurecido é formado por um aglomerado de partículas de pó que não 

reagiram, circundados por um gel de sílica em uma matriz amorfa de cálcio 

hidratado e de polissais de alumínio. 

A adesividade é uma característica importante, senão a mais importante, 

para a indicação deste material na técnica ART. O ionômero apresenta união 

química à estrutura dentária proveniente da quelação dos grupos carboxílicos dos 

poliácidos com o cálcio existente na apatita do esmalte e da dentina, sendo que 

devido ao maior componente mineral do esmalte, neste a força de união é 

maior63,68. A superfície a ser restaurada deve ser condicionada para uma melhor 

adesão, e o uso do ácido poliacrílico a 10% por 10 segundos é o mais 

indicado14,65. Este muda a energia de superfície e aumenta a capacidade de 

molhamento, melhorando a adaptação do material63. 

O provável mecanismo de adesão ao dente dos cimentos convencionais é 

teoricamente baseado em um processo dinâmico de trocas iônicas. O ácido 

poliacrílico irá penetrar nas estruturas dentárias, quebrando a ligação iônica da 
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hidroxiapatita, conseqüentemente liberando cálcio e fosfato para o meio. Os íons 

positivos cálcio livres se ligarão aos íons negativos fosfato do cimento para 

constituir a neutralidade elétrica. É formada uma camada intermediária de 

difusão/absorção de fosfatos de cálcio e alumínio e poliacrilatos na interface 

cimento/dente, a qual é firmemente presa à superfície dental. 

Segundo alguns autores68, a resistência adesiva dos CIV convencionais são 

inferiores aos CIV modificados por resina. A fratura não é adesiva e sim coesiva 

no corpo do material, às vezes podendo ser mista68. Isto significa que quando da 

ruptura, a união está estável e a quebra se dá no corpo do material. Por este 

motivo, quanto mais forte o material, maior será a força adesiva63. 

Os materiais utilizados para o ART mostraram adesão efetiva em um estudo 

por Hosoya & García-Godoy em 199837. Neste estudo foram realizadas 

restaurações, nas superfícies vestibulares de dentes extraídos, envolvendo 

dentina e esmalte. Os CIV utilizados foram o Ketac Molar Aplicap (3M – ESPE) e 

o Fuji IX GP (GC). Depois de realizadas as restaurações, os dentes foram 

seccionados e pela microscopia eletrônica de varredura não foram observadas 

fendas entre o material e a dentina e o material apresentava íntima adaptação 

com o esmalte.  

A biocompatibilidade é definida como a habilidade de um material em 

promover uma resposta apropriada do organismo envolvido quando da utilização 

específica66. 

Os cimentos ionoméricos convencionais e reforçados com metais são 

relativamente biocompatíveis com as estruturas dentárias14,65, sendo que esta 

compatibilidade pode ser influenciada pela alteração da relação pó/líquido. 
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Apenas no momento de sua presa inicial, devido à presença de ácido 

poliacrílico ainda não totalmente tamponado, o cimento poderá agir como irritante, 

provocando uma leve reação pulpar em preparos profundos ou próximos à polpa, 

sendo aconselhável o uso de uma fina camada de cimento protetor, como o 

Ca(OH)2 antes da aplicação do ionômero de vidro. Entretanto, este poder do ácido 

vai diminuindo com o tempo e o alto peso molecular não permite sua difusão 

pelos túbulos dentinários até a polpa63.  

Segundo Six, Lasfargues & Goldberg em 200079, no estudo realizado em 

ratos sobre a reação pulpar ao Fuji IX, constataram que este  material  é 

biocompatível. Foram realizadas 26 restaurações de cavidades de classe V, na 

superfície vestibular de primeiros molares superiores de 26 ratos. Estes dentes 

foram divididos em quatro grupo, dois que seriam extraídos após 8 dias (um com 

restauração de CIV e outro sem restauração) e os outros dois que seriam 

extraídos depois de 30 dias (um com restauração de CIV e outro sem 

restauração). Concluíram que depois de 8 dias, em ambos os grupos, havia uma 

leve inflamação e que a camada de odontoblastos estava descontínua e os vasos 

sangüíneos dilatados. Depois de 30 dias, em ambos os grupos, o tecido pulpar 

tinha retornado a normalidade, sem diferenças estatísticas entre os grupos com e 

sem restauração, levando a conclusão que o CIV é biocompatível e  que a 

formação de dentina reparadora não foi favorecida, nem prejudicada pelo CIV. 

O coeficiente de expansão térmica dos CIV apresenta valores 

consideravelmente próximos ao das estruturas dentárias14,65, podendo ser usado 

para dar suporte ao esmalte sem apoio, sem comprometer a resistência final da 

restauração e com reduzido índice de infiltração marginal. A capacidade dos CIV 

de unir-se quimicamente ao dente, aliado ao seu coeficiente de expansão térmica 
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linear semelhante ao do dente contribuem para a manutenção do vedamento 

marginal e para a maior longevidade dessas restaurações do ART65. 

A liberação de flúor dos cimentos de ionômero de vidro é um fator relatado 

por vários autores13,14,15,26,28,34,,38,41,50,63,65,66,68,72,76,79,81,83,84,88,90,91,92,95.Os íons flúor 

são incorporados ao vidro durante a sua manufatura, para agir como desoxidante 

e para modificar a temperatura de fundição do vidro. Imediatamente após a 

mistura do pó de vidro com o ácido poliacrílico, esses íons flúor serão liberados 

da superfície das partículas de vidro. Mesmo depois da maturação do cimento 

(presa final), a matriz permanecerá porosa suficientemente para a movimentação 

livre de íons hidroxila (OH-) e flúor e, sendo as partículas de vidro também 

relativamente porosas, esses íons então poderão se movimentar constantemente 

dentro do corpo da restauração14,63. 

A liberação de flúor é considerável nos primeiros dias desde a realização da 

restauração, diminuindo e se estabilizando com o passar do tempo. A liberação 

pode ocorrer durante toda a vida da restauração14,63,65. 

É demonstrado também na literatura que há incorporação de flúor em 

grandes quantidades quando da aplicação de géis fluoretados. Devido ao fato de 

ocorrer tanto a liberação quanto a incorporação de flúor, os cimentos ionoméricos 

podem ser considerados como verdadeiros reservatórios de flúor intra 

bucais14,63,65. 

Esta presença do flúor no meio bucal tem se mostrado um eficiente 

mecanismo de prevenção de cárie. Segundo Serra & Rodrigues em 199876, após 

comparação do efeito cariostático in vitro de diferentes materiais odontológicos, 

conclui-se que os cimentos de ionômero de vidro convencionais e modificados por 

resina apresentaram maior potencial cariostático quando comparados com os 
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compômeros, que apresentaram pouco efeito cariostático, e com as resinas com 

flúor que não apresentaram este fator. Estes dados foram os mesmos obtidos em 

outros estudos81. Esta propriedade cariostática dos CIV está diretamente ligada a 

liberação de flúor14,63,65,76.81. De acordo com Kielbassa, Muller & García-Godoy41, 

o efeito preventivo da liberação de flúor pelos materiais está relacionado com a 

diminuição da perda de minerais adjacentes a restauração41,81. Nestes 

estudos41,81, os CIV de alta viscosidade e modificado por resina, mostraram uma 

tendência de inibição da desmineralização, não observada para os compômeros. 

Segundo Christensen13, os cimentos de ionômero de vidro convencionais 

são os que mais liberam flúor para o meio bucal. Há resinas que possuem flúor 

em sua composição, entretanto não o liberam para o meio bucal. Esse autor13 

ainda relata que os cimentos de alta viscosidades, ou seja, indicados para o ART, 

possuem liberação de flúor semelhante aos convencionais. Entretanto, alguns 

autores verificaram que os CIV de alta viscosidade, às vezes possuem liberação 

de flúor inferior aos CIV convencionais, e que há também diferenças entre os CIV  

de alta viscosidade26,84. Estes mesmos autores relatam que os CIV reincorporam 

flúor e liberam para o meio bucal. Esta liberação é grande na primeira semana e 

se torna estável por volta da terceira semana26. A reincorporação de flúor é mais 

eficaz quando se faz tratamento com aplicação tópica de flúor acidulado, tendo 

diferenças estatisticamente significantes quando da comparação com outras 

soluções26,84.  

Clinicamente, a lesão de dentina sob uma restauração de CIV parece sofrer 

um endurecimento e os números de microorganismos diminuem 

significativamente92. Este fator pode estar relacionado com a liberação de flúor, 

porém, um vedamento satisfatório é imprescindível38,88. Segundo Van 
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Amerogen88, o vedamento de materiais resinosos e a conseqüente  diminuição do 

número de bactérias já está bem definido, porém a possível formação de uma 

fenda entre a restauração de CIV e o dente pode levar a uma reagudização  do 

processo e não se sabe qual o papel do flúor se este fato ocorrer. 

 

 



3. PROPOSIÇÃO 
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3. PROPOSIÇÃO 

Baseado nestes dados, este estudo avaliou por períodos de 6, 12 e 24 

meses o desempenho de restaurações utilizando o Tratamento Restaurador 

Atraumático em cavidades de Classe I em uma população com alto índice de 

cárie. Foram avaliadas a longevidade, a sensibilidade da técnica de acordo com o 

operador, a aceitabilidade pelos pacientes, assim como a sensibilidade pós-

operatória e ainda a influência dos índices iniciais de cárie, de placa e de 

sangramento gengival no sucesso do tratamento. 

As hipóteses nulas são: 

HIPÓTESE 1: O operador não exerce influência no sucesso da técnica ART. 

HIPÓTESE 2: Os pacientes não aceitam bem a técnica ART. 

HIPÓTESE 3: Os pacientes não devem apresentar sensibilidade pós-operatória. 

HIPÓTESE 4: O índice de sucesso do ART não está relacionado com os índices 

iniciais de cárie, placa e sangramento gengival dos pacientes. 



4. MATERIAL E MÉTODOS 
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 4. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em quatro escolas públicas localizadas na periferia da 

cidade de Bauru, no estado de São Paulo. As escolas selecionadas foram: EEs 

Ayrton Busch, Iracema de Castro Amarante, Antonio Xavier de Mendonça e 

Carlos Chagas.  

Os pacientes somente foram tratados após aprovação pelo Comitê de Ética 

local (Anexo 1) e autorização dos pais e assinatura do documento de 

consentimento livre e esclarecido (Anexos 2 e 3). 

Os critérios para inclusão no trabalho foram determinados pela presença de 

uma ou mais cavidades envolvendo dentina, com abertura suficiente para a 

introdução de um escavador de dentina pequeno. Os critérios de exclusão foram 

exposições pulpares, história de dor e presença de fístula.  

Cada paciente teve um número máximo de quatro restaurações incluídas no 

estudo.  No caso de mais de quatro cavidades, as restaurações que entraram na 

pesquisa foram selecionadas aleatoriamente.  

Foram selecionados 96 pacientes com idades entre 7 e 12 anos.  

Durante o exame clínico, uma ficha (Anexo 4) foi preenchida com os dados 

pessoais do paciente, anamnese, história dental pregressa e necessidade de 

tratamento.  

Também foram avaliados o índice de placa visível (IPV) e o índice de 

sangramento gengival (ISG), segundo AINAMO & BAY, 19754. Os dentes foram 

avaliados na porção cervical da coroa, nas faces vestibular e lingual. Na face 

vestibular, dois pontos foram avaliados, na mesial e central enquanto que na 

lingual somente a porção central foi avaliada. No caso de existência de placa 
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visível, um escore 1 foi anotado, enquanto que um escore 0 foi anotado quando 

da não observância de placa visível. Caso o dente em questão não estivesse 

presente na boca, ou fosse impossível de se avaliar, um escore 9 foi anotado. Os 

escores são os mesmos para o índice de sangramento gengival, sendo que 

positivo (1) se houver sangramento até 10 segundos após a sondagem com 

sonda periodontal e negativo (0) se o sangramento cessar rapidamente ou não 

existir.  

Para o índice de placa visível, foram avaliados todos os dentes dos hemi-

arcos direitos e para o índice de sangramento gengival foram avaliados todos os 

primeiros molares permanentes e os incisivos centrais permanentes, sendo o 

direito para o arco superior e esquerdo para o arco inferior. Este método de 

verificação de placa e de sangramento gengival4 foi escolhido pela simplicidade 

de realização e pela facilidade de esclarecer ao paciente quanto ao estado atual 

da saúde bucal, assim como incentivá-lo para a melhoria da mesma. 

Depois de realizado os exames iniciais, foram realizados 155 restaurações 

de cavidades de classe I utilizando a técnica do ART, seguindo os seguintes 

passos: 

1. Os pacientes foram posicionados sobre uma mesa com um encosto 

acolchoado para cabeça preso na sua extremidade (Figuras 1), 

proporcionando conforto e um posicionamento adequado do paciente com 

relação ao operador. O material utilizado foi o Ketac-Molar, 3M ESPE 

(figura 2). Uma luz auxiliar portátil foi utilizada para melhorar a visualização 

em todas as etapas do tratamento (figura 3). Não foram empregados 

equipamentos odontológicos convencionais como mocho, cadeira 

odontológica, compressor e instrumentos rotatórios. Dois operadores 
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devidamente treinados, calibrados e habituados com a técnica realizaram o 

tratamento.  

2. O isolamento do campo operatório foi realizado com rolos de algodão,  para 

promover melhor visualização e acesso, sendo trocados periodicamente 

para prevenir contaminação da cavidade. 

3. Em seguida, removeu-se a placa e os resíduos da superfície dentária, com a 

utilização de bolinhas de algodão embebidas em água e secas, para 

possibilitar a visualização da extensão da lesão (figura 4). 

4. Se a abertura da cavidade não fosse suficientemente extensa para o início 

da escavação, ou seja, menor que 0,9 mm de diâmetro, uma ampliação foi 

realizada com a utilização de machados para esmalte , removendo-se 

esmalte desmineralizado e sem suporte. 

5. A escavação foi iniciada com o auxílio de curetas ou colheres de dentina. 

Instrumentos pequenos foram utilizados em cavidades pequenas e os 

maiores em cavidades mais amplas. A dentina amolecida foi removida, 

iniciando-se pelas paredes circundantes e junção amelo-dentinária, e 

finalizando a escavação na parede de fundo. Esta etapa é importante para 

limitar qualquer sensibilidade que o paciente possa vir a sentir, ao final do 

processo de escavação. A escavação da dentina cariada foi realizada com 

muita ênfase na junção amelo-dentinária, uma vez que a lesão nesta 

região possui uma progressão mais rápida e após a escavação, esta área 

servirá de retenção para a restauração. Na parede de fundo, a remoção da 

dentina cariada foi feita criteriosamente, evitando possível exposição do 

tecido pulpar (figuras 5 e 6). 
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6. Limpeza da cavidade com bolinhas de algodão para remoção de debris e 

para visualização da dentina escavada (figuras 7 e 8). 

7. Condicionamento das paredes da cavidade e das fissuras adjacentes, 

utilizando-se o líquido do KM que contém um ácido poliacrílico fraco. Este 

condicionamento foi realizado friccionando-se uma bolinha de algodão, 

embebida em agente condicionador, em todas as paredes da cavidade e 

nas fissuras adjacentes por um período de 10 a 15 segundos (figuras 9 e 

10). 

8. A lavagem e secagem das superfícies condicionadas também foram 

realizadas com bolinhas de algodão embebidas em água ou secas, 

dependendo da função. Esses dois procedimentos foram realizados em 

média duas vezes cada um. Se depois de realizados estes procedimentos 

e anteriormente realização da restauração ocorresse uma contaminação 

por saliva e/ou sangue, foi realizado um recondicionamento das cavidades, 

para conseguir uma adequada adesão do material com as estruturas 

dentárias condicionadas (figuras 11 e 12).  

9. Como o  operador realizou a técnica com o auxilio de um assistente, ao 

mesmo tempo em que o operador realizava o condicionamento, a lavagem 

e a secagem da cavidade, o assistente iniciou a manipulação do material 

seguindo as instruções do fabricante.  

10. A inserção do material na cavidade foi realizada em pequenas porções, com 

o auxílio de instrumentais, geralmente com a parte convexa dos 

escavadores. Cuidados durante a inserção do material foram observados 

para garantir a inserção deste em contato com a parede de fundo e 
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debaixo de cúspides socavadas. O material também foi inserido nas 

fissuras adjacentes e com ligeiro excesso. 

11. Com o dedo enluvado e vaselinado, o operador pressionou o material na 

cavidade por um período de pelo menos um minuto, contando a partir da 

manipulação do material, com o objetivo de promover o selamento de 

fissuras adjacentes, melhorar a adaptação do material às paredes 

cavitárias, reduzir a inclusão de bolhas no corpo da restauração, promover 

uma superfície lisa e facilitar a remoção de excessos (figura 13). 

12. Os excessos deste procedimento (da pressão digital) foram removidos 

(figura 14) e a oclusão foi verificada, com o auxílio de papel de articulação 

(figuras 15 e 16). 

13. Se houvesse excesso, este foi removido com o auxílio de lâminas de bisturi 

ou de uma colher de dentina (figura 17). 

14. Depois de removidos os excessos, aplicou-se uma camada de um verniz  

cavitário, Copalite (Cooley & Coopley) , para impedir a sinérese ou 

embebição do CIV neste período inicial de presa (figura 18).  

15. Orientação ao paciente para não ingerir nenhum tipo de alimento na primeira 

hora depois de realizada a restauração. 

Foram realizadas fotografias de todos os dentes após o término da remoção 

de tecido cariado, após a conclusão da restauração e a cada controle. 

A presença de desconforto/dor pelo paciente durante o tratamento, 

principalmente durante a etapa de escavação,  foi anotada para posterior relato e 

comparação com a literatura. 

A avaliação clínica das restaurações foi realizada após um período de 6, 12 

e 24 meses por dois avaliadores, que não os operadores. Caso houvesse 
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diferenças os dois avaliadores, houve um consenso entre os mesmos através de 

uma reavaliação clínica ou de diapositivos que foram realizados rotineiramente 

durante as avaliações. Os escores de avaliação foram os comumente utilizados 

em estudos de ART, de acordo com Fencken, 199618: 

 

0 - presente, sem necessidade de substituição 

1 - 

 

presente, com defeito marginal menor que 0,5 mm, sem necessidade de 

substituição 

2 -  

 

presente, com defeito marginal entre 0,5 e 1,0 mm, com necessidade de 

substituição 

3 -  

 

presente, com defeito marginal maior que 1,0 mm, com necessidade de 

substituição 

4 - restauração parcial ou totalmente ausente, tratamento necessário 

5 - restauração ausente, outro tratamento foi realizado 

6 -  ausente, dente foi extraído 

7 -  presente, desgaste menor que 0,5 mm, sem necessidade de substituição 

8 -  presente, desgaste maior que 0,5 mm, com necessidade de substituição 

9 -  impossível de diagnosticar 

 

Após a determinação e tabulação dos escores, foram realizadas as 

porcentagens de sucesso (escores 0, 1, 7) e insucesso (escores 2, 3, 4 e 8) e 

análise estatística dos resultados para a determinação de diferenças significantes 

entre os resultados. Os escores 5, 6 e 9 excluem a restauração da amostra. 

A diferença entre os operadores e a influência dos índices iniciais de cárie, 

placa e sangramento sobre o sucesso do tratamento foram verificados utilizando-

se o teste Q-quadrado (P<0,05). A aceitabilidade e sensibilidade pós-operatória 

foram verificadas em forma de porcentagem. 
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Figura 1: Posicionamento do paciente Figura 2: Material restaurador usado 

               e do operador                                 nesta pesquisa, Ketac-Molar (3M ESPE) 

    

Figura 3: Operadora com luz auxiliar Figura 4: Aspecto inicial do dente com  

                   para o tratamento               lesão a ser tratado 

       

Figura 5: Início da escavação Figura 6: Verificação da retenção na 

         JAD com sonda exploradora 
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Figuras 7: Limpeza dos sulcos e fissuras  Figura 8: Aspecto da cavidade  

  adjacentes, com auxílio de uma sonda                concluída  

  exploradora, para posterior selamento  

       

  Figuras 9 e 10: Condicionamento da cavidade e fissuras adjacentes com auxílio  

                   de uma sonda exploradora, por um período de 10 segundos 

        

Figura 11: Lavagem com bolinhas      Figura 12: Secagem com bolinhas  

         embebidas em água               de algodão secas 
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Figura 13: Após inserção do CIV,           Figura 14: Remoção dos excessos  

     realizando-se pressão digital                   grosseiros   

 

        

Figuras 15 e 16: Verificação da oclusão, com papel de articulação 
 
 

          

Figura 17: Remoção dos excessos          Figura 18: Aspecto final da restauração,  

        com auxílio de um escavador  após proteção com verniz cavitário

   



5. RESULTADOS 
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5. RESULTADOS 

 Os índices iniciais de placa, sangramento, CPOD e CEO estão distribuídos 

na tabela 1, enquanto que a distribuição da amostra de acordo com o operador e 

com a posição do dente no arco se encontra na tabela 2. Apesar de o operador A 

ter restaurado 1,67 vezes mais dentes que o operador B, o número de pacientes 

foi semelhante  para os dois operadores.  

 

Tabela 1. Distribuição dos índices de placa, sangramento, CPOD e CEO durante o exame 

inicial, antes do início do tratamento. 

Índice Placa visível + dp Sangramento + dp CPOD ceo 

Baseline 61,18% + 19,25 22,24% + 15,61 2,56 + 1,08 2,53 + 2,33 

 

Tabela 2. Distribuição da amostra de acordo com o operador e com a posição do dente no 

arco. 

Índice Molares superiores Molares inferiores Total 

Operador A 39 63 102 

Operador B 19 34 53 

Total 58 97 155 

 

O tempo médio para a realização das restaurações foi de 16 minutos e 25 

segundos para o operador A e de 14 minutos e 43 segundos para o operador B. O 

tempo para a realização das fotografias foi descontado para não influenciar no 

tempo total do tratamento. 
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Depois de um período entre uma semana a um mês do tratamento 

realizado, a maioria dos pacientes foi questionada sobre a aceitabilidade da 

técnica e todos (100%) responderam que se submeteriam novamente a um 

tratamento odontológico com ART, se necessário.  

No controle de seis meses, os pacientes das escolas Ayrton Busch e 

Iracema de Castro Amarante foram avaliados na mesma escola que fizeram o 

tratamento. Já os outros pacientes foram avaliados nas respectivas escolas ou 

em suas residências, uma vez que estavam em período de férias escolares. 

Neste período de avaliação, dois pacientes com três restaurações de ART 

mudaram-se de Bauru e foram excluídos do estudo (escore 9). Quatro pacientes 

(4,16%) relataram sensibilidade pós-operatória. Em dois pacientes, a 

sensibilidade durou alguns dias e nos outros dois, a restauração falhou. Um 

necessitou de endodontia e outro removeu a restauração no posto de saúde 

próximo de sua casa. Os índices de sucesso estão distribuídos na tabela 3 e na 

figura 19. O índice de sucesso variou entre 94 e 99% de acordo com cada 

operador, sendo que não houve diferença estatisticamente significante (Fisher, p 

= 0,12). Somente uma restauração apresentou recidiva de cárie. 

 O controle de um ano foi realizado no mês de agosto de 2001. Neste 

controle, 5 pacientes com seis restaurações tinham se mudado de Bauru e foram 

excluídos do estudo (escore 9). Neste período, as crianças mudaram de escola 

com uma freqüência muito grande e o controle foi realizado em um total de 21 

escolas e algumas residências. Os dados estão distribuídos na tabela 3 e na 

figura 19 e o índice de sucesso foi de 93,7%. Não houve diferença entre os dois 

operadores (Fisher = 0,15), no que se refere ao sucesso do tratamento. Neste 

período de avaliação, três restaurações falhas apresentaram recidiva de cárie.  
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 No controle de 2 anos, 10 pacientes com 13 restaurações foram excluídos 

do estudo por não morar mais em Bauru (escore 9). O período de controle foi 

mais demorado que o controle de um ano, pois os pacientes estavam distribuídos 

em 27 escolas e muitos haviam desistido de estudar, dificultando um pouco o 

transcorrer da avaliação. Os dados estão distribuídos na tabela 3 e na figura 19.  

 Os escores de avaliação estão representados nas figuras de 20 a 27. 

Não houve diferença entre o sucesso das restaurações realizadas entre os 

dois operadores em nenhum período de avaliação (Q-quadrado, p=0,28, para 2 

anos). Neste período de avaliação, seis restaurações falhas apresentaram 

recidiva de cárie. Duas restaurações que foram substituídas receberam um 

escore de falha, pois em períodos anteriores elas já haviam falhado. O único 

dente que foi extraído também recebeu um escore de falha, pois anteriormente a 

restauração já tinha recebido um escore falho por perda da restauração. 

 Como vários relatos da literatura indicam o sucesso do tratamento através 

do sucesso cumulativo segundo Thyltrup & Rölling86, o índice de sucesso 

cumulativo após 2 anos neste estudo foi de 90,4%, e o cálculo pode ser 

visualizado na tabela 4. 

Uma análise das restaurações mostrou não haver diferenças 

estatisticamente significantes entre o CPOD, índice de sangramento e placa 

visível dos pacientes com restaurações falhas e com restaurações aceitáveis 

(tabela 5). 
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Tabela 3. Distribuição da amostra de acordo com os escores de avaliação em cada período de 

controle (6meses, 1 ano e 2 anos) 

 

    Escore 

No 

restaurações 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 meses 
146 

(97,3%) 

  2 

(1,35%) 

2 

(1,35%) 

2    3 

1 ano 
135 

(93,7%) 

 2 

(1,4%) 

4 

(2,8%) 

3 

(2,1%) 

5    6 

2 anos 
103 

(76,9%) 

12 

(9,0%) 

2 

(1,5%) 

4 

(3,0%) 

7 

(5,2%) 

8 1 

(0,7%) 

5 

(3,7%) 

 13 

 

 

Tabela 4. Sucesso cumulativo do estudo, nos períodos de 1 e 2 anos , de acordo com Thyltrup 

& Rölling86 

 

Meses 

após o 

tratamento 

Número de 

restaurações 

ao início de 

cada 

intervalo 

Falhas 

durante 

o 

intervalo 

Perda 

durante 

o 

intervalo 

Substituições 

por 

amálgama 

Número 

efetivo 

exposto 

ao rico 

de falha 

Proporção 

de falhas 

durante o 

intervalo 

Proporção 

de sucesso 

durante o 

intervalo 

Proporção 

de sucesso 

cumulativo 

do 

tratamento 

Erro 

padrão 

0 – 12  155 9 6 5 149,5 0,060 0,940 0,940 0,020 

12 – 24  135 5 7 3 130,0 0,038 0,962 0,904 0,030 
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Tabela 5.  Número de dentes em pacientes com os índices acima da média, tanto para o grupo 

das restaurações falhas quanto para o das aceitáveis, e teste estatístico Q-quadrado.  

No dentes acima da 

média 
Restaurações falhas Restaurações aceitáveis Q-quadrado 

Experiência de cárie 5 27 0,26 

IPV 6 40 0,41 

ISG 4 29 0,12 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

sucesso insucesso

6 meses

1 ano

2 anos

 

Figura 19. Distribuição do sucesso nos diferentes períodos de avaliação 

 

           
 
         Fig. 20 - Escore 0 Fig 21 - Escore 1 
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Fig. 22 - Escore 2 Fig 23 - Escore 3 

 

           
 
Fig. 24 - Escore 4 Fig 25 - Escore 5 

 

          
 

Fig. 26 - Escore 6 Fig 27 - Escore 7 



6. DISCUSSÃO 
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6. DISCUSSÃO 

A técnica do ART surgiu em um programa de prevenção realizado na 

Tanzânia  e, segundo os autores, a necessidade foi a “mãe da invenção”17. Os 

cimentos de ionômero de vidro utilizados foram inicialmente os CIV restauradores 

convencionais, ou seja, com ativação química. 

Os primeiros resultados com este tipo de ionômero convencional se 

mostraram promissores18,21,24,46 e variaram de 7646 a 93%18 depois de um ano  e 

de 5946 a 85,3%18 depois de três anos, quando da restauração de cavidades de 

somente uma superfície.  Nos controles iniciais18, as falhas estavam relacionadas 

a problemas técnicos operacionais e em períodos maiores, de três anos, devido 

ao desempenho do material24. Não é de se surpreender que após três anos, as 

falhas estavam mais relacionadas com o desempenho do material, uma vez que 

os CIV possuem resistências compressiva e ao desgaste inferiores ao amálgama 

e às resinas compostas24. 

Apesar de os resultados parecerem desanimadores46, foram pelo contrário 

encorajadores para uma população que geralmente não possui tratamento 

odontológico convencional, pois existe um déficit de profissional, material e 

equipamento muito grande.  

Os resultados foram mais satisfatórios em cavidades de classe I estreitas e 

sem contatos oclusais, no entanto, o sucesso das restaurações diminui com o 

passar dos anos. Os principais problemas relacionados com a técnica são as 

propriedades mecânicas do material e a sensibilidade da técnica quanto aos 

passos operatórios. 
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Os cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade, com propriedades 

mecânicas superiores e ainda conservando a reação química do mesmo, foram 

desenvolvidos em resposta a essa demanda, bem como surgiram cursos 

preparatórios para treinamento da técnica, visando maior domínio por parte dos 

operadores. 

Neste estudo também foi utilizado um CIV de alta viscosidade e foi realizado 

um treinamento laboratorial dos operadores, visando uma otimização do ART. 

Vários trabalhos19,24,35,43,44,75 apresentam seus dados a partir do sucesso 

cumulativo sugerido por Thyltrup & Rölling86. Este cálculo basicamente não 

promove alterações grandes dos dados obtidos a partir de porcentagens, porém, 

se a perda de restaurações nos controles for grande, maior será a diferença entre 

o sucesso cumulativo e o sucesso por porcentagem, sendo que este último se 

apresentará inferior. Para se ter uma idéia, o sucesso por porcentagem deste 

estudo foi de 89,6% (tabela 3) e o sucesso cumulativo de 90,4% (tabela 4), no 

qual a perda da amostragem nesses dois anos foi de apenas 8,4%. Em um outro 

trabalho clássico da literatura19, em que a perda de restaurações foi de 30,6%, 

depois de três anos, o sucesso cumulativo foi de 88,3%, enquanto que o sucesso 

por porcentagem foi de 85,3%. Esses valores não parecem ser muito 

discrepantes, principalmente levando-se em consideração que 297 restaurações 

foram realizadas inicialmente. Essa diferença de 3% equivale a quase 9 

restaurações a mais, consideradas aceitáveis. Assim, essa diferença, parece não 

afetar no objetivo geral das avaliações da técnica e possibilita comparações entre 

os estudos relatados tanto a partir do sucesso cumulativo como por porcentagem. 

O sucesso na avaliação de dois anos de restaurações classe I tem sido 

relatado como variando de 96,344 a 93,7%19 em estudos bem controlados. Esses 
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dados estão em concordância com os achados desta pesquisa. Existe, no 

entanto, um relato99 de 100% de sucesso em um trabalho, cuja amostragem após 

dois anos era de apenas 45%, o que não pode ser considerado por falta de 

consistência de dados.  

Dados semelhantes aos do presente estudo foram encontrados por 

Mickenautsch et al57, que depois de um ano, obtiveram sucesso de 94% em 

restaurações de um superfície, quando da utilização do KM.  

Encontram-se também dados inferiores ao deste estudo e os índices de 

sucesso variaram de 66%58 a 79%36,depois de um ano. 

Os valores encontrados na literatura são por vezes semelhantes, maiores ou 

menores que os deste estudo e vários aspectos podem estar envolvidos nestas 

diferenças, por exemplo: diferentes materiais utilizados, influência do operador, 

experiência de cárie da população, pacientes com pouca idade, entre outros. 

 

O primeiro fator importante que merece algumas considerações são os 

critérios de inclusão e exclusão das lesões para serem tratadas pelo ART. A 

técnica infelizmente não pode e não deve ser indicada para todos os tipos de 

lesões cariosas. Segundo os autores17,22,23 idealizadores do ART, há alguns 

critérios de inclusão e exclusão que devem ser rigorosamente seguidos para se 

alcançar o sucesso. Dentre estes critérios estão: presença de lesão em dentina 

com abertura suficiente para o acesso do menor escavador, ausência de dor, 

fístula e mobilidade são os critérios de inclusão. Os critérios que impedem que 

uma lesão seja tratada pela técnica são: presença de sensibilidade e dor 

espontânea, presença de fístula e falta de acesso à lesão, com impossibilidade de 

se remover esmalte socavado para se obter o acesso. 
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A partir dessas observações, pode-se definir que lesões dentinárias 

profundas, com provável comprometimento pulpar, não devem ser tratadas pelo 

ART. Porém, se torna difícil esta delimitação sem a utilização de radiografias, uma 

vez que a sensibilidade é um fator subjetivo, variando de paciente para paciente. 

Quando a cavidade está amplamente aberta, não se tem muita dificuldade em 

definir se a lesão será ou não tratada, mas, como ocorre com frequência, algumas 

lesões possuem abertura em esmalte pequena e lesões dentinárias grandes.  

Neste estudo dois dentes tiveram envolvimento pulpar e um apresentou 

sensibilidade após o tratamento e a restauração foi removida no Posto de Saúde. 

Estes fatores não tinham sido relatados anteriormente em outros estudos e se as 

contra-indicações não fossem subjetivas (profundidade e presença de dor), 

seriam mais facilmente seguidas e provavelmente não ocorreriam estes relatos. 

Os dois dentes com envolvimento pulpar foram tratados endodonticamente e 

restaurados com resina composta. Num dos dentes a abertura em esmalte era 

pequena, o que provavelmente dificultou a remoção da maior parte do tecido 

cariado, contribuindo para a resposta pulpar observada (Figuras 28 a 31). Nos 

outros dois dentes em questão, as lesões estavam muito profundas, o que foi 

provavelmente o fator causador da sensibilidade/envolvimento pulpar e 

conseqüentemente da falha. 

Pode-se considerar que este número de restaurações falhas pela não 

observância correta das contra-indicações é pequeno (1,9%) e representa um 

risco que se corre quando da realização desta técnica. Se nada fosse realizado, 

certamente o número de dentes com envolvimento pulpar e extrações seria muito 

maior. 
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      Figura 28: ART no controle de 6 meses Figura 29: Presença de fístula na  

    face vestibular   

       

    Figura 30: Rx mostrando lesão periapical  Figura 31:Tratamento endodôntico  

              e presença de tecido cariado   realizado 

próximo à polpa 

 

 

O ART possui algumas indicações específicas. Sua indicação essencial é a 

utilização em locais sem energia elétrica, sem água corrente e em populações 

que não podem pagar o tratamento odontológico convencional16,17,18,19, 

21,22,23,24,30,33,35,36,43,44,45,46,48,53,57,58,71,73. Porém, alguns autores relatam a utilização 



_______________________________________________________________________________Discussão   

 

63 

desta técnica também em consultório, em crianças e pacientes ansiosos e em 

pacientes hospitalizados ou institucionalizados5,10,19,33,36,71,72,77.  

É de se esperar que o atendimento a pacientes com características 

diferentes também irá influenciar na qualidade de qualquer tipo de tratamento 

odontológico, inclusive o ART, principalmente pela cooperação que é de extrema 

importância36, 58. As crianças via de regra apresentam alguma ansiedade durante 

o tratamento, que deve, por isso, ser o mais breve possível. Por outro lado, alguns 

adultos, por serem excessivamente comunicativos e carentes, podem levar à 

contaminação do campo operatório36. 

 

Apesar de o ART ser indicado para vários grupos distintos e este fator poder 

influenciar nos resultados, uma questão unânime é relatada na maioria dos 

estudos. Este fator é a aceitabilidade da técnica por parte dos pacientes. No 

presente estudo, a maioria dos alunos foi questionada de uma semana a um mês 

após o tratamento e todos responderam que se submeteriam novamente a este 

tipo de tratamento, se preciso. Valores um pouco inferiores, porém representando 

grande satisfação com a técnica foram relatados por outros estudos18,35,36,43,44. 

Estes dados variaram de 86%43 a mais de 90%18,35,36,44. 

 Esta grande aceitabilidade por parte dos pacientes está provavelmente 

relacionada com a não utilização de instrumentos rotatórios e anestesia. Isto 

porque a técnica segundo alguns autores promove nenhum ou pouco 

desconforto75. Além disso, deve-se salientar que a população atendida era da 

periferia da cidade e com grande carência. Pacientes com outras características 

possivelmente apresentam comportamento distinto.  
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Cerca de 9% das restaurações deste estudo promoveram algum tipo de 

sensibilidade durante o tratamento, valor este condizente com a maioria dos 

encontrados na literatura18,19,43. Em contrapartida, há também relatos de 

desconforto de 19 a 40%35,45. 

Dentro deste fator desconforto, temos a não necessidade de utilização de 

anestesia18,24,30,35,36,43,46, verificada na maioria dos estudos clínicos realizados 

com ART, inclusive no presente. Somente dois trabalhos19,44 relataram a 

utilização de anestesia e em um número mínimo de restaurações, por volta de 

1,7%44. Em dois relatos da literatura75,89 em que o desconforto foi verificado, tanto 

na técnica convencional quanto no ART, os valores se mostraram altos, em torno 

de 17%.  

Neste estudo a remoção do tecido amolecido foi iniciada pelas paredes 

circundantes, e ao final, na parede de fundo e, por isso, não ocasionando dor e 

dispensando a anestesia. Os relatos de necessidade de anestésico devem ter 

sido provocados por remoção excessiva de dentina, atingindo uma camada de 

estrutura dentária hígida, determinando a movimentação hídrica no interior dos 

túbulos dentinários e a conseqüente dor. Em adição, há pacientes mais sensíveis 

que outros e que referem como dor qualquer experiência desagradável.  

A sensibilidade pós-operatória também é relatada freqüentemente em vários 

estudos18,19,35. Os valores são geralmente baixos, cerca de 5%, condizentes com 

os valores deste estudo de 2,6% (quatro restaurações). Segundo alguns 

autores18,19,35, a sensibilidade pós-operatória está diretamente relacionada com o 

tamanho da cavidade e provavelmente com a proximidade pulpar. Neste estudo 

três das quatro restaurações que tiveram sensibilidade eram cavidades 

profundas. Outros autores relataram inicialmente que o condicionamento ácido 
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com o ácido poliacrílico poderia exercer influência sobre esta sensibilidade18. 

Porém, em estudos posteriores realizados pelos mesmos autores, verificou-se 

não haver esta correlação19. Somente um estudo relatou não haver sensibilidade 

pós-operatória30. 

 

A perda de alunos durante os períodos de 6 meses, 1 e 2 anos foi muito 

baixa quando comparada com a maioria dos estudos presentes na literatura, que 

relatam perdas de 30%, com valores máximos observados de 52%46. 

Estes pacientes desligados do projeto representaram uma  perda de 

restaurações, durante os controles de 6 meses, um e dois anos, de 

respectivamente 1,9%, 3,9% e 8,4%. Estes valores foram similares a alguns 

estudos30,35,44,74, principalmente os realizados na China35,44 em que a população 

de estudantes em questão era mais estável e os autores não tinham muitos 

problemas em encontrar as crianças. Num estudo44, em que o número de 

restaurações realizadas foi 1119, a perda de pacinetes foi de 11,1% a esfoliação 

de dentes decíduos foi de 8,8%. 

No presente estudo, apesar da constante mudança dos alunos nas diversas 

escolas de Bauru e de outras cidades, foi possível localizar todos os alunos que 

ainda estudavam, graças a um programa integrado de computadores, existente 

no Estado de São Paulo, que consegue localizar qualquer criança, tanto em 

escola estadual ou particular, desde que matriculada. Depois de 2 anos da 

realização  do tratamento, 86 das 96 crianças inicialmente atendidas ainda 

estavam em Bauru, porém, distribuídas em 27 escolas diferentes. Algumas 

crianças foram avaliadas em suas próprias residências pela freqüente ausência 

na escola ou pelo abandono dos estudos. Várias crianças receberam as diversas 
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avaliações em diferentes escolas, ou seja, em um período de dois anos, estas 

haviam mudado de escola pelo menos três vezes. Apesar deste fato e da 

conseqüente dificuldade de realizar os controles, todas as crianças que ainda se 

encontravam em Bauru foram acompanhadas. 

Os valores obtidos diferem de alguns estudos da literatura18, 19,24,46, 57,58,85,99 

em que valores muito superiores de perda nas avaliações são relatados, entre 30 

e 52%. Nesses estudos, as principais indagações dos autores para este valor alto 

de perda são: mudança de escola19,24,36,45,58,99 e/ou casa45, abandono escolar19, 99, 

falta do aluno no dia da avaliação43,58, feriado escolar45, casamento99, esfoliação 

de dentes decíduos43,85, hospitalização36 e morte36. No primeiro estudo realizado 

por Frencken18, a perda foi tão grande que os autores em períodos subseqüentes 

localizaram os alunos e obtiveram índice menores de perda depois de três anos24.  

Apesar desta dificuldade de se realizar o acompanhamento, observada em 

vários estudos e também no presente, se faz necessário uma busca destes 

pacientes, que ocasionalmente não valorizam o tratamento odontológico, muitas 

vezes pela própria situação em que vivem, tendo outras prioridades de vida mais 

importantes no momento. Além do benefício aos próprios pacientes, não se 

perde, desta forma, a confiabilidade dos resultados dos estudos. 

 

A maioria dos trabalhos de ART realizados em campo17,18,19,21,24,45,57,74,85,99 

utilizou os escores preconizados para esta técnica, que possuem duas principais 

considerações24: o desenvolvimento de cárie adjacente à restauração e as 

propriedades físicas do material restaurador. Porém, existem contestações sobre 

a utilização de escores específicos para o ART30,35,44. Ho, Smales & Fang em 

199930, sugerem que o sistema de escore utilizado para avaliação do ART é 
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subjetivo e não se mostra muito eficiente para determinação do desgaste do 

material, pois a utilização da sonda com terminação em esfera de 0,5mm somente 

detecta desgastes grosseiros, além de não possuir nenhuma vantagem sobre o 

sistema USPHS. Aqui vale ainda ressaltar que  os autores realizaram o estudo em 

um hospital, com equipamento odontológico, brocas e suctores de saliva; 

utilizaram radiografias, fotografias e modelos de estudo para as avaliações e se 

esqueceram que os escores do ART foram idealizados para avaliações realizadas 

em campo, e o principal objetivo das avaliações era verificar a necessidade de 

substituições e dizer se as restaurações falharam ou não.  

Para se definir qual critério seria mais bem aplicado à técnica ART, estudos 

foram realizados comparando o método convencional de avaliação  do ART e o 

critério do USPHS, sem observar diferenças estatisticamente significativas30,44 e 

geralmente com os índices do USPHS obtendo valores superiores de sucesso44.  

Há uma controvérsia na literatura a respeito das restaurações substituídas 

por outros tipos de tratamento e extração dentária; alguns autores excluem os 

dentes em questão da amostragem, prevenindo assim, a superestimação ou 

subestimação dos resultados19,35,99. Já outros43,85 consideram as restaurações 

que foram substituídas por outro tratamento como insucesso.  

O sistema tradicional de avaliação para ART foi utilizado no presente estudo. 

As restaurações substituídas e os dentes extraídos foram excluídos da amostra, 

prevenindo assim, a super ou a subestimação dos resultados. A substituição das 

restaurações neste estudo foi freqüentemente observada nas crianças que se 

mudaram de escolas e/ou casas e conseguiram tratamento público gratuito. Estas 

foram questionadas se o dente em questão tinha apresentado qualquer 

sensibilidade e na maioria das vezes a resposta foi negativa. Algumas crianças da 



_______________________________________________________________________________Discussão   

 

68 

Escola Estadual Carlos Chagas, na Vila São Paulo, também tiveram suas 

restaurações substituídas e obtendo informações com o dentista do posto local, 

este afirmou que substituía todas as restaurações das crianças que atendia e que 

não tinha sido avisado sobre o estudo. Duas restaurações que foram substituídas 

e que anteriormente tinham sido classificadas como insucesso, mantiveram este 

escore. O único dente que foi extraído no controle de dois anos, também obteve 

escore falho, pois no controle anterior, a restauração já não estava presente. Este 

paciente foi orientado e agendado para realizar a restauração, porém, não 

compareceu. Semelhante a alguns estudos, estas observações se tornam 

importantes para determinar mais precisamente o sucesso da técnica, dentro das 

características específicas de cada população estudada. 

 

O tempo gasto para realização das restaurações também é discrepante na 

literatuura18,19,43,74. Há relatos18,19 em que valores médios de tempo foram 

superiores, variando de 22,1 a 18,9 min para restaurações de uma superfície. 

Esses resultados foram obtidos em dois diferentes estudos dos mesmos autores e 

no último, em que o tempo médio foi de 18,9 minutos, atribuiu-se esta diminuição 

a maior experiência dos operadores. O tempo operatório desses dois estudos foi 

superior pois o tratamento foi realizado sem assistentes. O papel da auxiliar é de 

extrema importância durante a etapa restauradora. Enquanto o operador 

condiciona a cavidade, o auxiliar  inicia a manipulação do material a ser inserido 

na cavidade e assim, o operador, depois de condicionada a cavidade, pode ter um 

controle mais efetivo da contaminação salivar da cavidade.  

No presente estudo o tempo médio para as restaurações das cavidades de 

classe I foi de 15,6 minutos, variando de 14,7 a 16,4 minutos de acordo com cada 
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operador. Destaca-se que no presente estudo um operador atuava como auxiliar 

do outro e vice-versa. Também foram realizados diapositivos em duas etapas 

durante o tratamento (após escavação e depois de terminada a restauração), 

porém, este período de tempo para a documentação foi descontado do tempo 

total. 

Há também valores de tempo inferiores que variam de 11,543 e 9,1674 

minutos para a realização ART. Isso se deve ao fato de não ter sido contado o 

tempo de posicionamento e orientação do paciente e de isolamento prévio a 

realização e restauração da cavidade. Outro aspecto interessante é que a quase 

totalidade dos autores observam tempos maiores para preparo de cavidades 

pequenas, devido à necessidade de utilização de instrumentos cortantes para 

abertura do esmalte sem suporte, além de dificuldade de movimentação do 

instrumento manual e da remoção da dentina amolecida, enquanto apenas 

Rahimtoola & van Amerogen74 comentam que cavidades amplas demandam 

maior tempo que cavidades pequenas para ser preparadas no ART.  

Apesar de toda esta discussão sobre o tempo que se leva para a realização 

do tratamento com a técnica ART, este não parece ser um fator direto 

determinante para o sucesso das restaurações. Porém, se fosse verificado que a 

técnica tem um tempo operatório muito superior ao tratamento convencional, o 

que não ocorre, talvez esse fator pudesse ser considerado como determinante do 

sucesso. Se o tempo operatório fosse muito alto, certamente durante a etapa final 

(restauradora), que é mais sensível, haveria um prejuízo provavelmente pela falta 

de colaboração do paciente, principalmente do paciente infantil. 
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O operador, segundo o próprio idealizador da técnica, é discutido como 

sendo um dos principais fatores que certamente influenciarão o sucesso ou falha 

do tratamento17,18,19,85,99. Este fato não está somente relacionado com a técnica 

ART, mas em todo tratamento odontológico, por estar na dependência da 

sensibilidade, acuidade e experiência do profissional. Por este motivo, surgiram 

cursos de treinamento e manuais17,23 informativos para se tentar minimizar a 

influência deste fator no sucesso. Também existe um site31, dentro da página 

oficial da OMS que disponibiliza informações sobre a técnica. Neste site, o 

usuário também pode se cadastrar e receber novas informações por e -mail31.  

Os dois operadores deste estudo passaram por um treinamento prévio, que 

constaram de leituras, seminários e trabalhos práticos, realizando ART em dentes 

extraídos, o que certamente levou aos resultados observados, sem diferença 

entre os mesmos em nenhum período de avaliação. Nos primeiros 6 e 12 meses, 

o teste utilizado para realizar esta verificação foi o de Fisher e obtiveram-se 

valores de p de 0,12 e 0,15 respectivamente. No controle de dois anos, o teste 

utilizado foi o Q-quadrado com valor de p de 0,28, também não se observando 

diferenças estatisticamente significantes entre os operadores em relação ao 

sucesso das restaurações. 

Estes resultados foram semelhantes aos de alguns estudos18,19,85,99, que 

comprovaram que o treinamento prévio é de extrema importância. 

Há também alguns trabalhos, principalmente nos países africanos e 

asiáticos onde há falta de profissionais qualificados e a técnica pode ser 

realizada, nestes locais, por THDs, auxiliares odontológicos, agentes comunitários 

e estudantes de odontologia3,18,19,24,43,46,58,99. Somente um estudo da China foi 

realizado por  operadores dentistas35. Em outros países, como o Brasil e a Síria85, 
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onde há muitos profissionais, os estudos de ART geralmente têm como 

operadores os cirurgiões-dentistas.  

As diferenças entre os operadores, observadas nesses estudos, estão na 

maioria das vezes relacionadas com a diferença entre a qualificação dos 

profissionais44,46. Em um estudo18 realizado em que os operadores eram sete CDs 

e duas THDs foi observado que uma THD obteve resultados inferiores de 

sucesso, comprovando o relato acima mencionado. Nesse mesmo estudo, porém 

com três anos de acompanhamento24, essa observação se tornou mais evidente e 

mostrou diferença entre o grupo dos CDs e das THDs, fato este observado 

principalmente pela falta de treinamento das THDs que eram pouco familiarizadas 

com os CIV. 

Mesmo sem poder realizar esta avaliação, é extremamente importante ter a 

consciência de que quanto mais experiente for o operador, melhores serão os 

resultados. Fato este pode ser comprovado em um estudo em que o operador foi 

somente uma THD e segundo os autores, pela falta de treinamento e 

principalmente motivação, os resultados foram abaixo do esperado58. 

Já em outros estudos, em que grupos diferentes de profissionais operaram 

não se obteve diferenças entre os operadores85,99, pois um treinamento prévio foi 

realizado. 

Muitas vezes, o fator operador não está somente relacionado com a 

remoção do tecido cariado e realização da restauração, mas também todos os 

cuidados que envolvem o material, desde sua estocagem46, passando pelos 

cuidados de manipulação30,46,58,74 e inserção na cavidade74, até a proteção final 

da restauração. Holmgren et al relatam que a presença de uma auxiliar facilita o 

controle de todas estas etapas35. Com isto, torna-se imprescindível a orientação 
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quanto a manipulação e inserção do material dentro da cavidade. Este fator é de 

extrema importância, pois se estes passos forem realizados adequadamente o 

comportamento das restaurações será melhor17. 

A perda completa das restaurações está diretamente ligada ao erro técnico 

dos operadores24. 

O conhecimento e a utilização das orientações do fabricante quanto à 

manipulação, à inserção do material na cavidade, observando que o material 

deve-se apresentar com brilho superficial durante a inserção e a cavidade não 

deve estar contaminada, assim como a proteção superficial da restauração, são 

essenciais para o sucesso do tratamento. 

 

O sucesso da técnica desde o inicio de sua idealização já estava relacionado 

com as propriedades mecânicas do material17,18,19,21,23,46,63,65,66,71. Este 

inicialmente se tratava de um cimento de policarboxilato que foi substituído, por 

um cimento de ionômero de vidro, por apresentar grande desgaste clinicamente17. 

Com os primeiros resultados da utilização de um CIV convencional na técnica 

ART observou-se a necessidade de propriedades mecânicas melhoradas.  

Os fabricantes diminuíram o tamanho e modificaram a distribuição das 

partículas de vidro e aumentaram a viscosidade do poliácido para melhorar as 

propriedades físicas11,14,15,28,63,66,68,96, sendo comercializados como ionômeros de 

alta viscosidade. Estes novos materiais também possuem um tempo de presa 

mais rápido, diminuindo assim, a possibilidade de sinérese ou embebição 

precocemente. 

O desgaste desses novos materiais também vem sendo estudado por vários 

autores18,21,30,44, os quais têm observado melhor desempenho dos ionômeros de 
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alta viscosidade em relação aos ionômeros convencionais. Em adição, os CIV de 

alta viscosidade têm demonstrado a boa compatibilidade com o orgão pulpar79.   

Neste trabalho, o Ketac-Molar foi utilizado, por tratar-se de um CIV de alta 

viscosidade, visando o melhor desempenho possível do material 

A adesividade é uma característica importante, senão a mais importante, 

para a indicação deste material na técnica ART. A adesividade é melhorada se a 

superfície a ser restaurada for condicionada com um  ácido poliacrílico a 10% por 

10 segundos14,65. Este muda a energia de superfície e aumenta a capacidade de 

molhamento, melhorando a adaptação do material63. A maioria dos trabalhos 

utilizou o ácido para o condicionamento da dentina, semelhante a este estudo, 

obtendo-se percentuais de sucesso elevado. O único trabalho46 que não realizou 

este procedimento , obteve índices de sucesso inferiores e uma das justificativas 

para tal foi a falta de condicionamento prévio a inserção do material. 

A liberação de flúor dos cimentos de ionômero de vidro é um fator relatado 

por vários os autores13,14,15,26,28,34,,38,41,50,63,65,66,68,72,76,79,81,83,84,88,90,91,92,95.  

Esta liberação de flúor também é observada nos CIV de alta viscosidade, 

mantendo o poder cariostático de seus precursores14,41,63,65,76,81, sendo às vezes 

semelhantes13 e por outras diferentes26,84 a dos CIV convencionais. 

Clinicamente, a lesão de dentina parece sofrer um endurecimento e os 

números de microorganismos diminuem significativamente90,92 quando debaixo de 

restaurações com CIV. Este fator pode estar relacionado com a liberação de flúor, 

porém, um vedamento satisfatório é imprescindível38,88. Van Amerogen88 

questiona a possível formação de fenda entre a restauração de CIV e o dente, 

que pode levar a  uma reagudização  do processo carioso.  
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Mas o trabalho de Hosoya & García-Godoy37 provou por meio de 

microscopia eletrônica de varredura a não formação de fendas entre o CIV e a 

dentina, bem como entre o CIV e o esmalte.  

Para se ter um vedamento adequado, além de todos os cuidados 

relacionados com a inserção do material na cavidade (material com aspecto 

brilhante e cavidade livre de contaminantes), cuidados prévios relacionados com a 

remoção do tecido cariado são igualmente relevantes e estão relacionados 

diretamente ao operador.  

A escavação de tecido cariado deve começar pela JAD e pelas paredes 

circundantes. Assim, a escavação criteriosa da JAD é muito importante, pois esta 

região é caracterizada pela disseminação mais veloz da lesão e se escavada 

adequadamente, vai funcionar como área de retenção da restauração. Este passo 

é importante para se obter paredes circundantes limpas antes de se iniciar a 

escavação na parede de fundo. Se, nessa etapa o paciente acusar alguma 

sensibilidade e for interrompida a escavação, já será possível conseguir uma 

união adequada entre as paredes circundantes e o material. Uma porção da lesão 

será deixada e se este vedamento for eficiente, a técnica será bem sucedida7,47,48. 

Vários autores relatam a utilização da técnica da IM com sucesso52. Neste 

tipo de tratamento, as lesões são vedadas do meio bucal, através de restaurações 

adesivas e como o suprimento diminui, as bactérias sofrem uma redução em 

número e a lesão paralisa. Há uma discussão muito grande se estas bactérias 

conseguiriam ou não suprimento dos fluidos dos túbulos. Segundo Pashley et al 

em 199767, a dentina cariada possui uma permeabilidade muito pequena que 

continua com essas características mesmo após a escavação da dentina 

infectada. Esta baixa permeabilidade está relacionada com a deposição de 
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minerais na dentina intertubular e com a formação de dentina reparadora. Este 

fator provavelmente impede o fluxo de nutrientes da polpa em sentido à dentina 

afetada, propiciando um ambiente adequado para a paralisação da lesão. 

Alguns estudos também foram realizados para se verificar a microinfiltração 

de restaurações realizadas com estes CIV de alta viscosidade9,73. Um dos 

estudos9 verificou que o grau de infiltração, in vitro do Fuji IX GP foi semelhante a 

do Vitremer e da resina TPH.  

Outros trabalhos discutem a efetividade da remoção de tecido cariado 

utilizando somente instrumentos manuais. Esses estudos comprovam a 

efetividade dos instrumentos manuais usados,   seguindo o ART, em comparação 

com os instrumentos rotatórios, usados na técnica convencional 70,83,85. 

O ponto mais importante deste estudo foi verificar a influência do alto índice 

de cárie com o sucesso do tratamento.  

Verificou-se não haver diferenças estatisticamente significantes entre as 

restaurações que falharam e as que obtiveram sucesso, em relação à  

experiência de cárie anteriores aos índices de placa visível e sangramento 

gengival dos pacientes. 

Na maioria dos estudos a amostra é de pacientes cuja experiência de cárie é 

baixa, em torno de 1,0 e pertencentes a faixas etárias bem variadas, de 3 a 19 

anos 18,19,35. Nesses estudos ,a baixa atividade cariosa da amostra levou a baixo 

índice de insucesso por recidiva de cárie. 

 Alguns estudos foram realizados em populações com alta ou moderada 

experiência de cárie43,46,74,85, com CPOD variando de 3,15 a 4,4, em pacientes de 

faixa etária de 6 a 16 anos, porém, não foram avaliadas as possíveis correlações 

entre o índice, com o sucesso das restaurações e com as falhas por recidiva de 
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cárie. Em todos os estudos clínicos, o principal fator para a falha estava 

relacionado com a perda da restauração19,35,43,44,46,57,99 ou interface dente-

restauração defeituosa19,36,46,57,99, enquanto que as falhas relacionadas com 

remoção de tecido insuficiente por falta de afiação dos instrumentos, foi relatada 

somente por um único estudo58. 

Nesses estudos, a recidiva de cárie não foi freqüentemente observada e não 

foi verificado se os pacientes que tiveram restaurações falhas tinham um CPOD 

acima da média. Na maioria dos casos em que se observou cárie, não foi possível 

dizer com precisão se esta cárie se iniciou devido a uma falha da margem da 

restauração, se era uma cárie primária ou se o tecido cariado remanescente 

aumentou e chegou até a margem da restauração, promovendo assim, a falha.  

Neste trabalho, o CPOD médio foi de 2,56 e o ceo de 2,53 em uma 

população de 7 a 12 anos. Isto significa que em média, eram observados 5,09 

dentes acometidos por cárie por criança. Os resultados mostraram que depois de 

6 meses, somente uma restauração falhou por recidiva de cárie. Esta restauração 

foi substituída por outra de ART e ainda está sob controle. Este é um fator 

importante a ser observado, porque uma das propostas da técnica é reduzir o 

número de dentes extraídos por falta de tratamento. Se o dente receber uma 

restauração de ART e que futuramente seja substituída pelo tratamento 

convencional, o ART fez seu papel de impedir a progressão da lesão e uma futura 

extração dentária por falta de tratamento. 

Depois dois anos, das 14 restaurações falhas, 6 (43%) estavam 

relacionadas com a recidiva de cárie. Três dentes apresentavam recidiva de cárie 

na interface dente-restauração e nas fissuras adjacentes, impedindo assim, a 

classificação da cárie como primária ou secundária. Os últimos três dentes 
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apresentaram recidiva na interface dente restauração. Este número é muito alto 

quando comparado com estudos acima citados, em que a recidiva de cárie é um 

dos fatores menos relacionados à falha. Apesar desses valores não se pode 

concluir que os pacientes com alta experiência de cárie foram os responsáveis 

pelo resultado observado, uma vez que não foram verificadas diferenças 

estatísticas entre os pacientes com altos ou baixos índices de cárie.  

Se comparamos os resultados deste trabalho com um estudo clássico da 

literatura19, no qual foram observados os maiores índices de sucesso das 

restaurações oclusais de ART, os índices são inferiores, porém sem diferenças 

estatísticas (Q-quadrado, p=0,20) e a presença de cárie é superior 

estatisticamente (Q-quadrado, p=0,013). De toda a maneira não é possível 

estabelecer-se comparação direta com outros estudos existentes na literatura, 

pois existem outras variáveis envolvidas, como material utilizado, operador, etc.  

Estes dados nos levam a algumas considerações como: quando a atividade 

de cárie da população envolvida é alta, se faz necessário um programa preventivo 

e mesmo que haja falha por recidiva de cárie, a restauração pode ser reparada, 

impedindo assim, a futura extração do dente em questão. Vale ainda ressaltar que 

a conscientização dos pacientes é de fundamental importância para o sucesso do 

tratamento e que a mudança de hábito, nestes casos, é o principal desafio para a 

melhoria da saúde da população. 
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7. CONCLUSÕES 

Tendo em vista as condições em que este trabalho foi realizado e os 

resultados observados é lícito concluir que: 

ü O operador calibrado não exerce influência no sucesso da técnica ART. 

ü Os pacientes aceitam muito bem a técnica do ART. 

ü A  maioria dos pacientes não apresenta sensibilidade pós-operatória. 

ü O índice de sucesso do ART não está relacionado com os índices 

iniciais de cárie dentária, placa e sangramento gengival dos pacientes. 
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ANEXO 1 

Aprovação do Comitê de Ética 
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 ANEXO 2 

Carta de Informação aos Pais 

 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Odontologia de Bauru 
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-901 – C.P. 73 

PABX (0XX14)235-8000 – FAX (0XX14)223-4679 
 

Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais  
Dentários 

e-mail: dep-demd@fob.usp.br – Fone: (0XX14)235-8266 
 

 

 

 

Aos Pais e /ou Responsáveis: 

 

Estaremos iniciando um tratamento odontológico em seu filho (a) que consiste na 

limpeza do dente com cárie e preenchimento da cavidade com um material que libera 

flúor. Este tratamento vem sendo realizado em vários países com grande índice de 

sucesso e nosso objeto é avaliar o material em questão. 

Se houver outros tratamentos que não possam ser realizados em ambiente escolar 

ou se ocorrer qualquer problema após o tratamento, o aluno será encaminhado para a 

Faculdade de Odontologia de Bauru e será atendido pelo Cirurgião-Dentista 

responsável. 

Devemos também esclarecer, se caso autorize o tratamento, que este é um estudo 

que exigirá retornos ao dentista para acompanhamento em períodos pré-determinados 

(6, 12 e 24 meses) e que a autorização do mesmo permite a divulgação dos resultados 

no meio científico. 

Este estudo é um trabalho que visa melhorar a condição de saúde bucal de nossa 

comunidade e sua colaboração é de extrema importância. 
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ANEXO 3 

Ficha de autorização para tratamento 

(Consentimento Livre e Esclarecido) 

 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Odontologia de Bauru 
Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Bauru-SP – CEP 17012-901 – C.P. 73 

PABX (0XX14)235-8000 – FAX (0XX14)223-4679 
 

Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais 
 Dentários 

e-mail: dep-demd@fob.usp.br – Fone: (0XX14)235-8266 
 

 

Autorização para pesquisa clínica e execução de tratamento 

Avaliação clínica de restaurações de cavidades classe I, realizadas pela técnica do Tratamento 

Restaurador Atraumático 

 Por meio deste instrumento que atende às exigências legais, o (a) 

senhor(a)__________________________________________, portador da cédula de 

identidade nº____________SSP/____ ,responsável pelo(a) 

menor________________________________, após a leitura minuciosa da CARTA DE 

INFORMAÇÃO AO PACIENTE, devidamente explicada pelo(s) profissional(is) em seus 

mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos que serão realizados, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma se CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em concordância para que o menor em questão partic ipe da pesquisa 

proposta no que lhe é cabível, conforme a CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE. 

 Fica claro que o paciente ou seu representante legal podem, a qualquer momento, 

retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo 

alvo da pesquisa e ciente que todo trabalho realizado se torna informação confidencial, será 

guardado por força do sigilo profissional ( Art. 9º do Código de Ética Odontológica). 

 Por estarem entendidos e conformados, assinam o presente termo. 

       Bauru, ___ de __________ 2000. 

        

_______________________________ 

           Assinatura do pai ou responsável 

       _______________________________ 

        Responsáveis pelo estudo  
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ANEXO 4 

Ficha de exame clínico 

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA DE RESTAURAÇÕES CLASSE I PELA TÉCNICA ART

          Dia           Mês  Ano        N
O

.  Identificação         Examinador

INFORMAÇÕES GERAIS

          Nome ............................................................................................................................................

          Índice de placa visível Índice de sangramento gengival   

               17                16   15   14     13       12         11               16               11 26

               47 46  45    44     43       42         41               46 31 36

            0 = Ausente , 1 = Presente, 9 = Excluído  0 = Ausente , 1 = Presente, 9 = Excluído

IPV = .............%          ISG = .............%

CONDIÇÃO DA DENTIÇÃO E TRATAMENTO DENTAL REQUERIDO

       17      16    15/55 14/54 13/53 12/52  11/51  21/61 22/62  23/63  24/64  25/65   26      27

           47    46   45/85  44/84  43/83 42/82 41/81  31/71 32/72  33/73  34/74 35/75    36       37

Condição da dentição Tratamento requerido
0 = Livre de cárie 0 = Nenhum tratamento requerido
1 = Cariado 1 = Restauração ART de uma superfície (sem extensão
2 = Restaurado com recidiva de cárie de selante
3 = Restaurado sem recidiva de cárie 2 = Restauração de duas ou mais faces de ART, sem
4 = Dente perdido devido à cárie extensão para selante
5 = Dente permanente perdido por 3 = Selante de ART

outra razão 4 = Restauração ART de uma superfície, com extensão
6 = Selado de selante
7 = Cárie crônica 5 = Restauração de duas ou mais faces de ART, com
8 = Dente não erupcionado extensão de selante
7 = Extração 6 = Tratamento pulpar
9 = Dente excluído

Nascimento Idade Sexo: M = 1, F = 2

   Escola...................................................................................

Localidade:  1 = Urbana; 2 = Peri-urbana; 3 = Rural

Dia               Mês        Ano

Bairro...........................................................
........

Condição da dentição

Tratamento requerido

Condição da dentição

Tratamento requerido
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10. ABSTRACT 
 

 The Atraumatic Restorative Treatment was first pioneered in Tanzania by Jo 

Frencken in a prevention community based oral health program. This technique is 

based in the caries tissue excavation using only hand instruments and filling the 

cavity with an adhesive material, usually a glass ionomer cement. Many studies 

relate success percentages of this technique close to the traditional technique, but 

in short term evaluation and almost always in communities with low caries 

experience (DMFT). This study aims to evaluate the success rate of class I ART 

restorations in a community (population) with high caries experience. The protocol 

was implemented after the approval of the local Ethics Committee and the afte r the 

signed informed consent of the children parents. At the first appointment, the VPI 

(visible plaque index), GBI (gingival bleeding index), the necessity of treatment and 

the oral conditions of the patients were assessed. One hundred and fifty five class I 

ART restorations were performed by two trained operators, used to ART, 

according to WHO ART manual in a period of three months. The sample was 

composed of 96 patients, aged between 7 to 12 years old, studying in public 

schools. No more than four restorations per patient were included in the study. The 

used material was a hand-mixed glass ionomer cement, Ketac Molar (3M ESPE). 

The clinical follow-up assessments were performed after 6, 12 and 24 months after 

the treatment. At each follow-up, slides were taken for documentation. The scores 

used in this study were the same regularly used in ART studies, recommended by 

Frencken in 1996. Only four patients related pos-operative sensitivity and the 

technique acceptance was one hundred per cent. The success for 6, 12 and 24 

months was 97.3, 93.7 and 89.6% respectively. The operator did not influence (Q 

quadrado, p= 0,28) in the success rate of the restorations. The high caries 

experience seemed to play a negative hole in the success of this study, because 

the high number of failures due to recurrent caries (43% of the failures). However, 

there have not been observed any difference among patients with failed and 

successful restorations according to their DMFT score (Chi-square, p=0,26). 
 


	Capa
	Dados Curriculares
	Sumário
	Lista de Abreviaturas
	Agradecimentos e Dedicatória
	Resumo
	1-Introdução
	2-Revisão de Literatura
	3-Proposição
	4-Material e Métodos
	5-Resultados
	6-Discussão
	7-Conclusões
	Anexos
	Referências Bibliográficas
	Abstract

