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Cirurgiã-dentista, doutora em Ciências Odontológicas com ênfase em Odontopediatria 

e Ortodontia (FOUSP) e integrante do Projeto Sorria pro bem (FOUSP).

Tratamento restaurador atraumático (ART)  

Odontologia de mínima intervenção

Marca do palestrante



           

Não há conflito

de interesses! 



           

❖ Uma proporção significante de dentistas ainda intervêm de forma mais invasiva (restauradora) nas lesões de 
cáries em que as evidências clínicas indicariam terapias menos invasivas. 



           



           Questionamentos...

❖ Somente para dente decíduo?

❖ Só pode ser utilizado em campo?

❖ Devemos realizar condicionamento prévio?

❖ Devemos fazer a proteção superficial no material restaurador?

O TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO - ART



           Histórico

ART

❖ Início na década de 1980

Tailândia
Zona Rural - 1992

❖ 1994- OMS –
Novo procedimento para tratar 

lesões de cárie.

Tanzânia
- Instrumentos Manuais

- Cimentos de policarboxilatos 

Dr. Jo Frenken



           



           

Em 2002, o Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em Nijmegen publicou o documento.  



           

Tratamentos Preventivos 

❖Educação em Saúde Bucal 

❖Orientação em Higiene e Dieta

❖Selantes em molares 

Tratamento Restaurador

❖Remoção Parcial

❖Uso de material adesivo



           ART

Diminui dor e ansiedade 

(não uso de anestesia, ou alta rotação )

Uso de isolamento relativo

Pode ser realizado em campo

❖ Se baseia na remoção do tecido cariado INFECTADO, com instrumentais manuais e 
o preenchimento da cavidade com um material adesivo de presa química e que 

libera flúor.



           Indicações

❖Lesões rasas e médias

❖Lesões oclusais 

❖Lesões ocluso-proximais

❖Dentes decíduos 

❖Dentes permanentes

Pontes LRA

Pontes LRA



           Contra-indicações

Imparato JCP

Imparato JCP

Rocha ES

❖Lesões profundas

❖Comprometimento pulpar

❖Pólipos pulpares

❖Pólipos gengivais



           Remoção seletiva de tecido cariado

Pontes LRA

❖Remoção parcial (material 

adesivo)

❖Remoção total (material adesivo)

❖Remoção total (amálgama)



           Remoção seletiva de tecido cariado

❖ Consistência borrachóide
❖ Aspecto seco
❖ Possui a trama colágena 

que 
permite a remineralização

❖ Consistência amolecida
❖ Aspecto úmido
❖ Degrada parte mineral e 

orgânica,
que não deve ser mantida

Dentina Infectada

Dentina Afetada

Imparato JCP

Imparato JCP

Imparato JCP

Imparato JCP



           

❖ Sobretratamento tanto em dentes permanentes quanto para dentes decíduos. 

❖ Remove a infectada, permanece a afetada.

❖ Ser bem seletivo na parede pulpar. 



           

❖ As restaurações de ART têm uma taxa de sobrevida semelhante a 
tratamentos com amálgama e resina em superfícies ocluso-

proximais em molares decíduos. 

❖ Há força de evidência para associação positiva entre o 
CIV e a prevenção de lesões de cárie nas margens das 

restaurações em dentes decíduos.



           

❖ As restaurações de ART em uma superfície apresentaram alta porcentagem de sobrevida em dentes decíduos e 
permanentes. As restaurações em superfícies ocluso-proximais apresentaram menores porcentagens de sobrevida. 

❖ Os selantes tiveram um efeito na prevenção das lesões de cárie.



           Composição do Kit clínico

✓ Espelho

✓ Pinça

✓ Sonda OMS (ball point)

✓ Cureta

✓ Espátula de inserção

✓ Opener

✓ Espátula plástica para manipulação

✓ Hollemback



           

Cunha e matriz7 bolinhas de algodão



           



           OPENER

• Movimentos giratórios com leve pressão

• Quebra de esmalte sem suporte

• Abertura de cavidades



           



           

Espátula de inserção Espátula de manipulação



           Remoção do tecido cariado

Remoção do tecido infectado

Limpeza total das paredes adjacentes

REMOÇÃO DO TECIDO CARIADO



           Remoção do tecido cariado

Tecido em lascas

Não necessita proteção pulpar

Remoção total na junção amelodentinária

TECIDO AFETADO



           Adaptação de matriz de metal



           



           MATRIZ E CUNHA

✓ Adaptação de matriz

✓ Colocação de cunha para evitar degrau

✓ Impede a união de dois dentes



           PREPARO DA CAVIDADE



           Ionômero de vidro



           Ionômero de vidro de alta viscosidade

Pó

• Alumínio

• Cálcio

• Fluoreto

• Sódio

• Sílica

Líquido

• Ácido poliacrílico

• Ácido maléico 

• Ácido itacônico

• Água



           Formas de comercialização

❖ Pó - Líquido ❖ Encapsulados



           

❖ Biocompatibilidade

❖ Adesão química

❖ Efeito Preventivo

❖ Liberação de flúor



           LÍQUIDO



           LÍQUIDO



           PÓ



           Manipulação



           Manipulação

Aspecto brilhante após

aglutinação de todo

conteúdo presente no pó ao

conteúdo da gota.



           INSERÇÃO DO MATERIAL

• Espátula de inserção

• Proteção superficial

• Remoção de excessos

• Checagem da oclusão com papel

carbono



           INSERÇÃO DO MATERIAL



           Proteção superficial



           



           Implementação 



           Sacramento (MG) - 2017

• Palestra informativa
- Secretário de Saúde
- Equipe de Saúde Bucal
- Descrição da técnica
- Passo a passo

• Observação em campo
- Secretário de Saúde
- Equipe de Saúde Bucal
- Auxiliares de Saúde Bucal

• Disponibilização de conteúdo teórico
em plataforma online

• Canal para perguntas

• Implementação da estratégia



           

@cardec_trials

@laura_apontes

laura.pontes@usp.br



           


