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A doença cárie é motivo de estudos por vários pesquisadores
no mundo inteiro, que despertam para a necessidade de se encontrar
abordagens efetivas e populares no esforço de controlar e erradicar este
mal, bem como as suas seqUelas.
A cárie é a doença mais prevalente nas populações mundiais, e
um problema de saúde pública na maioria dos países, principalmente nos
países em desenvolvimento.
Apesar das estatísticas mostrarem que a incidência da doença
cárie esta

decaindo,

tanto nos países industrializados como em

desenvolvimento, de acordo com a

Organização Mundial de Saúde, a

grande maioria da população permanece sem atendimento e muitos dentes
acabam sendo perdidos por falta de tratamento.
Um dado que ilustra tal condição vêm da Tailândia, aonde o

CPO-D para os 12 anos é de 1,5, porém o componente "0" de obturados
corresponde a apenas

0,1, o que indica que muitas lesões de cárie

continuam sem tratamento. (PHANTUMVANIT, 1996).
Desta forma a cárie dental segue sem tratamento para a
maioria das pessoas que vivem em países menos industrializados, como,
por exemplo no continente africano, mais de 90% das lesões dentais da
cárie, permanecem sem tratamento. (FRENCKEN, MAKONI, 1994).
Segundo FRENCKENet al. (1994), existe algumas razões pelas
quais a Odontologia Restauradora permanece fora do alcance para a
maioria da populações destes países. Entre estas razões está a baixa e
3

desigual distribuição de dentistas pelo pais

e condições

financeiras

insuficientes para manter instrumentos e equipamentos incluindo unidades
móveis para atingir regiões de pior acesso.
As atuais técnicas restauradoras necessitam de equipamentos e
instrumentos, cuja tecnologia exige o uso de energia elétrica, que por sua
vez não está disponível em algumas comunidades rurais e suburbanas de
países menos industrializados.
A isso associa-se

o

fato de que em alguns grupos

populacionais menos informados, o convívio com a dor e a perda dos
dentes é considerado normal, onde a exodontia, sob uma condição de
emergência, é o único tratamento que os dentes cariados recebem em
muitos países.
Assim sendo, iniciou-se uma busca por alternativas de
tratamento para a cárie dental, sob urna filosofia de minima intervenção
para que dessa forma a Odontologia seja mais acessível para a maioria da
população.
Era necessário que se desenvolvesse uma técnica de manejo da
cárie, que utilizasse apenas instrumentos manuais ,

e que não fosse

necessário a utilização de energia elétrica.
A técnica de tratamento da cárie dental desenvolvida para
estes fins é chamada de TRA (ART) técnica de restauração atraurnática ,
que consiste na remoção manual do tecido cariado com o uso de curetas e
instrumentos manuais,

e

a restauração do dente com

o

cimento de

ionômero de vidro, inserindo-o na cavidade sob pressão digital com

o

auxilio de vaselina, bem como o deliberado selamento das fóssulas

e

4

fissuras adjacentes.
Para a execução da técnica não
equipamento odontológico, como cadeiras

é necessário o
e

uso de

compressores, sendo

suficiente apenas uma maca, ou até mesmo uma mesa, aonde o paciente é
atendido deitado, dando ao operador uma apropriada visão de trabalho
(FRENCKEN et al., 1996).
Os instrumentos necessários e técnica também são simples e
poucos são eles: algodão e mecha para limpeza de cavidades, rolos de

algodão para isolamento relativo,

curetas de vários tamanhos, luvas

ionõmero de vidro pó e liquido, condicionador de dentina, vaselina,
cunhas, tiras de matriz de poliéster e água limpa (FRENCKEN et al.,
1996).
Este trabalho de revisão tem por objetivo buscar na literatura
as vantagens e desvantagens, indicações e contra-indicações, da teoria,
bem como a eficácia desta nova técnica restauradora.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

Mc LAN WILSON (1974) em um estudo clinico sobre o uso do
cimento de ionômero de vidro como selante de fóssulas

e fissuras,

encontraram 84% de retenção após um ano e 78% após dois anos para o
ionômero de vidro, quando utilizado para este fim em pacientes.
JERONIMUS Jr et al. (1975), realizaram um estudo com
dentes cariados nos quais foram aplicados selantes oclusais ,

e onde

amostras de dentina cariada foram coletadas antes e após quatro semanas
de selamento. A maioria das mostras de dentina cariada coletada antes do
selamento continham microorganismos cultiváveis. Entretanto após

o

período de teste as amostras de dentina demonstraram predominantemente
culturas negativas. Em todos os casos em que os microorganismos foram
encontrados sob os selantes, estes se encontravam fraturados ou perdidos.
As observações demonstraram perda de viabilidade bacteriana
primeiramente da junção esmalte dentina para as regiões mais profundas, o
que pode sugerir que os microorganismos obtêm nutrição via tiibulos
dentindrios, sugerindo que os microorganismos contidos na cárie profunda
são inafetados pelo isolamento da cavidade bucal.
HANDELMAN et al. (1976), apontaram um significante
decréscimo no número de microorganismos cultiváveis na dentina
infectada após dois anos de terem sido seladas as fissuras oclusais.
Embora a maior redução ocorra nas primeiras duas semanas, ha uma
redução gradual na contagem total de microorganismos após um e dois
anos.
6

Ainda segundo os autores, 60% dos examinadores responderam
que não houve diferenças entre as radiografias tomadas antes

e após a

colocação dos selantes. Porém 15% indicaram que houve grande aumento
da profundidade da lesão.
GOING et al. (1978), publicaram um estudo de cinco anos de
duração com 21 dentes cariados em que foram aplicados selantes oclusais.
Os resultados sugeriram que os selantes bem aplicados nas fóssulas

e

fissuras retardará ou impedirá a progressão do tecido cariado ou ambos. A
aplicação dos selantes resultou em 89% de reversão de caries ativas em
inativas. Os microorganismos cultiváveis que persistiam em algumas
amostras, não se apresentavam capazes de continuar a destruir a estrutura
dental, sendo que a presença de caries ativas foram associadas a algum
defeito marginal do selante.
MERTZ et al. (1.979), afirmaraam que a dentina cariada que
foi selada, altera o seu aspecto clinico de esponjosa, amolecida e amarelo
âmbar antes do selamento para uma dentina seca, escura e consistente. Os
dentes cariados e selados mostraram muito pouca alteração ou nenhuma
alteração radiográfica após 6

e 12 meses.

Este estudo concluiu que

o

progresso da carie selada

e

marcadamente diminuído pela terapia de selante do que cavidades abertas,
sendo que este feito pode ser sustentado por medições de profundidade da
lesão, contagem de bactérias viáveis, radiografias estandartizadas
observações clinicas. (MERTZ et al., 1979)
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GARCIA- GODOY (1986) citam que por causa da adesão do
ionõmero ser superior na dentina e selamento marginal, a extensão de
microinfiltrações podem ser diminuídas ou eliminadas em restaurações
preventivas de ionõmero de vidro.
KOMATSU et al. (1989), confirmaram por um estudo

em

vivo" que o conteúdo de flúor do esmalte coberto com ionômero de vidro
foi significativamente aumentado comparado com

o esmalte antes da

aplicação do cimento e o flúor adquirido decresceu apenas poucos dias
depois da remoção do cimento, enquanto um mês depois o conteúdo de
flúor ainda se mantêm maior do que o conteúdo de flúor do esmalte antes
da aplicação. Os autores sugerem que a aquisição de flúor pelo esmalte
dental pela aplicação de ionõmero de vidro, podem dar efeitos preventivos
cárie no esmalte por longo tempo até 6 meses após a perda do cimento.
As vantagens da técnica ART, estão diretamente ligadas as
vantagens do uso do ionõmero de vidro como material restaurador, que são
a liberação de flúor, adesão química e física a estrutura dental

e a

biocompatibilidade, bem como a prevenção de caries recorrentes.
SKARTVEIT et al. (1990) relataram que mais de 50% das
restaurações de amálgama são trocadas por caries secundárias. Em contra
partida caries secundárias raramente são encontradas junto a restaurações
de ionõmero de vidro.
Os mesmos autores mediram a concentração de flúor nas
paredes cavitarias seladas com ionõmero de vidro, amálgama fluoretado e
selante de ionõmero de vidro e cavidades sem tratamento prévio (grupo
controle), obtiveram como resultado que nenhuma concetração de flúor foi
8

encontrada nas paredes

cavitárias dos dentes controle. No grupo do

ionómero de vidro a concentração variou de 1,2 até 3,8% em dentina e 0,2
até 2,9% no esmalte. Para o grupo do amálgama 0,6 até 0,9% em dentina.
Concluiram que grande quantidade de flúor são captados pelas paredes
cavitárias de materiais contendo flúor, mais especialmente o ionómero de
vidro (SKARTVEIT et al., 1990).

FORSTEN (1990) analisou sete tipos de ionómero de vidro
colocados em água corrente durante dois anos. 0 índice de liberação de
flúor foi diminuido para a maioria dos ionómeros por 2 meses, sendo que
apenas dois materiais mostraram um nível constante de liberação durante o
primeiro ano. (FUJI II e CHEM FILL). Os resultados sugerem que o flúor
é liberado por até dois anos pelos cimentos de ionômero de vidro, e esta

liberação parece ser mantida até um nível em que terão um efeito anticariogenico, sendo que esta liberação aumenta com a queda do pH, o que
incrementa as propriedades anti-cariogênicas dos ionômeros de vidro.

0 autor relata ainda que em casos onde a carie pode ter sido
deixada não intencionalmente, o forte efeito inicial de liberação de flúor
inibe a atividade bacteriana e paralisa os processos cariosos, sendo que
também pode ativar o processo de remineralização da dentida afetada e do
esmalte desmineralizado. (FORSTEN, 1990).

SEPPA , FORSS (1990) restauraram 80 cavidades em dentes
extraídos com ionómero

de vidro,

submetendo-os posteriormnete

ao

processo des-re in vitro. Após análise dos corpos de prova concluíram que
parte do flúor liberado foi incorporado pelo esmalte, sendo que a maior
resistência à dissolução ácida, foi apresentada pelo grupo dos ionómeros
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de vidro convencionais, do que os reforçados. Entretanto afirmaram que a
concentração de flúor ao redor das restaurações de ionômero de vidro pode
ser menor do que no presente estudo,

e o efeito preventivo pode ser

diferente.
SEPPA , FORSS (1991), estudaram o efeito do ionômero de
vidro como selante nas fissuras expostas A carie artificial após a remoção
do selante. Os resultados sugerem que as fissuras seladas com ionômero
de vidro são mais resistentes A desmineralização do que fissuras não
seladas, mesmo quando o selante aparenta ter sido perdido. 0 ionômero
aparentou aumentar a resistência do esmalte da fissura A desmineralização,
sendo que a retenção do selante de ionômero de vidro aparentou ser pobre
e o incremento na resistência do esmalte A carie se deve também ao fato
de haver remanescente de material no fundo da fissura.
WEERHEIJM et al. (1993), realizaram um estudo com 24
molares com caries oclusais em dentina. Um grupo foi restaurado com
ionômero de vidro

e no outro grupo foi aplicado selante resinoso.

Amostras de dentina foram coletadas antes da aplicação dos materiais

e

após sete meses e analisadas por microscópio eletrônico. 0 valor médio do
número total de microorganismos das amostras coletadas após sete meses
para ambos os grupos, foi 100 vezes menor. Dentina com consistência
dura foi encontradas em 45% dos dentes tratados com cimento de
ionômero de vidro. 0 número de microorganismos decresceu igualmente
para ambos os grupos.
Ainda os autores afirmaram não estarem aptos a mostrar nenhum
beneficio extra do uso do cimento de ionômero de vidro comparado ao
10

selante

resinoso no que diz respeito

ao tipo

e número de

microorganismos na dentina, sendo que não houve diferença estatística
entre os dois grupos no que diz respeito à dentina endurecida. Os
microorganismos cariogênicos foram encontrados em mais de 80% das
amostras de dentina restaurada com ionômero de vidro, e coletadas após
sete meses. 0 ionômero de vidro aparentou ter algumas evidências de sua

influência na consistência da dentina cariada remanescente (WEERHIJM
et al., 1993). PITIPHAT et al. (1993) em um estudo clinico
sobre a efetividade da técnica ART realizada em pacientes de uma
comunidade rural na Thailândia, constataram um índice de sucesso de

87% para as ART de uma face e 56% para as de mais de uma face, após 6
meses de avaliação clinica.
Os autores encontraram após dois anos de avaliação clinica do
mesmo grupo de estudo, um índice de sucesso de 86% para as ART de uma
face na dentição permanente e 65% para a dentição decidua. Já para as
ART de mais de uma face,

o sucesso encontrado foi de 69% para a

dentição permanente e 45% para a dentição decidua.

FRENCHEN et al. (1994), encontraram um índice de retenção
de 78% dos selantes de cimento de ionômero de vidro após avaliação de
um ano, sendo que o mesmo autor em um estudo no Zimbabue encontrou

após um ano um índice de retenção dos selantes de cimento de ionômero
de vidro de

73,7%,

sendo que

parcialmente retidos.
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60,3%

estavam completos

e

13,4%

Em um estudo pioneiro realizado na Tailândia, onde foram
feitas 529 restaurações atraumáticas (ART) e 148 selantes, utilizou-se um
grupo comparativo em que foram feitas

restaurações convencionais de

amálgama. Após um ano os resultados mostraram que

79%

das

restaurações ART de uma face e 55% das restaurações ART de duas faces
ou mais, tiveram êxito na dentição decidua. O índice de sucesso das

resturações ART de uma face para a dentição permanente foi de 93%.O
índice de retenção dos selantes foi de 78%. Ainda, a técnica foi bem
aceita pelas

crianças e poucas delas relataram sentir dor durante

o

tratamento. (FRENCKEN et al., 1994)
Em seguida, os mesmos autores repetiram o estudo agora como
parte integrante de um programa de saúde bucal para escolares que teve
inicio em 1993 em Greater Harare Area. Dos estudantes examinados 95%
requeriam algum tipo de tratamento preventivo ou curativo. 0 índice do
sucesso das restaurações ART após um ano foi de 93,4% usando os
mesmos critérios escritos no estudo da Tailândia, para cavidades de uma
face e o tempo médio para confecção de urna ART neste estudo foi de 22,1
minutos sendo que na Tailândia foi de 16,8 minutos.

Concluiram que após experimentações de campo com a técnica
ART, aprasenta-se como uma técnica promissora para o tratamento da

cárie em populações rurais de países menos industrializados, e a custos
baixos. Relatam ainda que a técnica é bem aceita pelas crianças e poucas
delas relatam dor durante o tratamento.( FRENCHEN et al.,1994)

FRECHEN , MAKONI (1994), afirmaram que a incorporação
da técnica ART no programa de saúde bucal no Zimbabwe, foi considerado
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um importante passo conseguido pelo governo no intuito de estender os
cuidados de saúde bucal para uma faixa maior da população.
A contra-indicação da técnica fica para os casos avançados,
onde houve grande perda da estrutura dental por carie, bem como dentes
com comprometimentos pulpar, dado o caráter essencialmente preventivo e
conservador da técnica (FRENCKEN, MAKONI, 1994).

SONGPAISAN et al. (1995) demonstraram que a prevenção de
caries conseguida com selantes está diretamente proporcional a retenção
do selante do que o conteúdo de flúor, sendo que os selantes resinosos
promovem melhor prevenção de caries do que os selantes de ionõmero de
vidro ,pois os primeiros retém melhor nas fissuras.
TEN CATE (1995)em um estudo in vitro sobre a ação do

ionõmero de vidro na dentina cariada, encontrou que lesões cariadas de
dentina, foram remineralizadas e hipermineralizadas junto de restaurações
de ionômero de vidro. A re/hipermineralização ocorreu durante os dois
momentos do processo Des/Re sendo que os componentes salivares são

essenciais no processo.
Porém, ainda segundo o autor se a deposição mineral pode ser
atribuida apenas ao ionõmero, isto ainda não pode ser concluído. Este
estudo conclui que a

hipemineralização

da dentina associada com a

deposição mineral nos poros dentindrios pode ser considerado como um
segundo fator que aumenta a resistência à dissolução ácida.
Por ser uma técnica modernamente simplificada de abordagem
e tratamento da doença cárie, uma série de vantagens no uso da técnica
segundo FRENCKEN et al. (1996). podem ser apontadas, são elas:
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a)o uso de materiais de mão relativamente baratos em comparação
com os equipamentos odontológicos;

b)6

uma técnica

biológica,

onde apenas os tecidos dentais

descalcificados so removidos resultando em cavidades
relativamente pequenas;

c)a dor é limitada desta forma minimizando a necessidade de
anestesia local;

d)um simplificado controle de infecção sem a necessidade do uso de
materiais de mão seqüencialmente autoclavados;
e)a adesão química do iontimero de vidro que reduz a necessidade de
cortar

o

tecido dental sadio para a

retenção

do material

restaurador;

f)a libertação do flúor do ionômero de vidro que previne caries
secundárias e provavelmente remineralize dentina criada;

g)a combinação

do tratamento preventivo

e

curativo em um

procedimento;

h)a facilidade do reparo nos defeitos e falhas nas restaurações e
i)baixo custo.

AMERONGEN (1996), em uma revisão de literatura sobre a
técnica ART, afirmou que ocorrem

dramáticas reduções em bactérias

viáveis quando o suprimento do substrato é restrito, porém afirmou que o
comportamento da

carie sob selantes permanece não completamente

entendido e há a possibilidade da perda do selante, sendo que a melhor
conclusão seria que selar cavidades com cárie é um procedimento de risco
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Segundo o autor ,a primeira desvantagem da técnica ART é a
dificuldade em remover

o tecido criado em cavidades relativamente

pequenas utilizando apenas instrumentos de mão. Desde que instrumentos
manuais podem causar fadiga no operador, que

é requerido a realizar

muitas ART, é de se esperar que caries serão deixadas sob as restaurações.
A segunda desvantagem da técnica consiste nas propriedades
mecânicas do material usado nas restaurações. Em particular a dureza,
resistência ao desgaste, comparado com outros materiais restauradores.

Consequentemente as restaurações tem que ser preferencialmente pequenas
para evitar fraturas volumosas e mudanças na oclusão (AMERONGEN,

1996).
Com respeito as propriedades volumétricas, os ionõmeros de
vidro tem aproximadamente o mesmo coeficiente de expansão térmica da
estrutura dental, a desvantagem, entretanto, é a contração do material que
ocorre durante a reação química de presa, durante as primeiras horas

(AMERONGEM, 1996).

VELASCO (1996) em um estudo in vitro que avaliou a penetração
do cimento de ionômero de vidro nas fissuras de dentes extraídos e
conclui que o ionômero FUJI IX possui melhor penetração nas fissuras,
comparado com o VITREMER sugerindo possíveis benefícios na retenção
clinica a longo tempo.
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SIMONSEN (1996) em uma revisão de literatura sobre

o

comportamento do ionômero de vidro como selante de fissuras ,
recomendou que o ionômero de vidro deve ser utilizado como selante
somente se a fóssula ou fissura forem maiores que 100 nanômetros. Este
diâmetro corresponderia ,

segundo

o

autor a uma ponta de sonda

exploradora.
0 autor conclui que os selantes resinosos, possuem melhor
retenção do que os selantes de ionômero de vidro. Entretanto, alguns
cimentos de ionômero de vidro têm mostrado melhor retenção do que os
selantes à base de ionômero de vidro, porém pobre retenção quando
comparado com os selantes de resina.
Dando continuidade a um estudo iniciado na Tailândia e que
teve os resultados publicados após um ano, PHANTUVANIT, et al. (1996),
publicaram os resultados do estudo corn o grupo controle realizado após
três anos. Os resultados mostraram um índice de sucesso das restaurações
ART de 93%, 83% e 71% em um, dois e três anos respectivamente, 0
índice de sucesso para as restaurações de amálgama foi de 98%, 94% e
85% respectivamente para um dois e três anos.
O estudo mostrou ainda que o tipo de operador (dentista ou

auxiliares treinados) não influênciou no resultado das ART, sendo que
este estudo concluiu que a técnica ART é uma fácil maneira de manejo da
cárie dental, especialmente em lesões de uma face.
Em um estudo comparativo entre ionômeros de vidro
desenvolvidos especificamente para a técnica ART e selantes resinososos,
16

houve significativa menor infiltração maginal para o selante resinoso do
que para o ionômero FUJI IX sendo que o desempenho médio dos cinco
materiais (ion8meros de vidro) testados foi bom para este fim. Apesar do
melhor desempenho mostrado pelo

infiltração

marginal,

o

ion8mero

selante

retenção

resinoso na

e

de vidro se mostrou superior na

penetração da fissura com a aplicação da pressão digital do que o selante
resinoso aplicado passivamente. (SMALES et al., 1997).
Os autores comendam ainda que a deposição de flúor no
esmalte adjacente

pode

compensar clinicamente a maior

infiltração

demonstrado pelo ionô mero de vidro.
A técnica ART está sendo indicada também para o tratamento
em crianças apreensivas em países industrializados, pois não é necessário
a anestesia local e o uso de canetas de alta e baixa rotação (SMALES et
al., 1997).
KEVIN (1997) estudou a inibição da cárie através da inibição
da desmineralização

ao redor de

restaurações de ionômero de vidro
cavidades de classe

resinoso de quatro marcas comerciais,

em

submetendo os corpos de prova a um

processo

des-re

V,

in vitro.

Os

resultados deste estudo demonstraram o efeito inibidor da cárie para todos
os ionômeros testados mas havendo diferenças entre eles.

MONICO , TOSTES (1998), em uma revisão de literatura sobre
a técnica ART, indicaram que apesar dos

avanços tecnológicos

e

científicos alcançados pela Odontologia, no tratamento e prevenção das

doenças bucais, há certas regiões no Brasil e no mundo, que ainda
17

necessitam de atendimento odontológico primário,
ART poderia ser amplamente utilizado.
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e nestas situações a

3 DISCUSSÃO

Em vista da ART ser uma técnica inovadora no manejo da
cárie dental, algumas considerações devem

indicações e contra-indicações,

vantagens

ser feitas quanto As suas
e

desvantagens,

o

sucesso

clinico das restaurações e a capacidade do cimento de ionômero de vidro
em prevenir, deter ou paralisar o avanço da cárie dental, bem como a
viabilidade bacteriana sob selantes e restaurações de ionômero de vidro.
Na revisão bibliográfica foram encontrados sete estudos, que
abordam especificamente a técnica ART de

restaurações e que são

unânimes em indicar a ART para o tratamento da cárie em populações
rurais e menos assistidas, de países menos industrializados.
Esta indicação está de acordo com SMALES et al. (1997) que

extende a indicação da ART para o tratamento de crianças apreensivas.
(1998) indicam a ART também para

MONICO, TOSTES,

populações menos assistidas de países em desenvolvimento, o que está de
acordo com SMALES et al., (1997).

(1998) relatam como vantagens da

MONICO, TOSTES,

técnica ART, a sua simplicidade e fácil execução, o uso de instrumentos
manuais, o uso de isolamento relativo, a
altamente qualificado

e

não necessidade de pessoal

energia elétrica bem como

equipamento

odontológico, estando de acordo com FRENCKEN et al.(1996).
AMERONGEN (1996) relata como desvantagem a dificuldade
de se remover a cárie em cavidades pequenas

e a fadiga do operador

podendo haver remanescente de tecido cariado sob as restaurações, o que

19

está de acordo corn as desvantagens apontados por FRENCKEN et al.
(1996).
Porém neste sentido, FRENCKEN et al. (1996) afirma que os
passos para a execução da técnica devem ser respeitados e realizados com
o máximo de perfeição para o êxito da técnica.
Estas colocações estão de acordo com MONICO, TOSTES,

(1998) aonde afirmam que a técnica ART têm caráter definitivo apesar da
simplicidade do tratamento curativo em massa utilizado para adequação.

FRENCKEN et al.(1996) coloca as características físicas do
ionômero de vidro como vantagens da técnica ART, porém AMERONGEN,
(1996) apresenta como desvantagem as propriedades físicas do material,
mas particularmente a dureza, a resistência ao desgaste e a contração do
material que ocorre durante a reação de presa.

AMERONGEN (1996)
ionômero

adverte que pela baixa dureza do

de vidro, fraturas podem ocorrer, porém ocorrendo em

restaurações grandes, pois segundo FRENCKEN et al. (1996), que é quem
descreveu a técnica, limita o seu uso à cavidades de tamanho pequeno e
médio. Esta limitação da técnica para cavidades pequenas e médias e de
apenas uma face, parece ser confirmado pelos estudos de eficácia clinica
da ART, relatados por PITIPHAT et al. (1993) demostrando sucesso de

87% para ART de urna face e 56% para as ART de mais de uma face, após
6 meses. 0 mesmo autor após dois anos encontrou para a dentição
permanente 86% e 45% respectivamente para uma e mais faces.
Estes dados revelam que

há urna significativa diferença

estatística entre restaurações ART de uma face e duas ou mais faces,
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evidenciando o baixo desempenho das restaurações de duas o mais faces
comparado com as ART de uma face que possuem um bom desempenho
segundos estes estudos.
Estes estudos estão de acordo com as

recomendações

de

FRENCKEN et al. (1996) que limita seu uso à cavidades pequenas e
médias, mas principalmente de uma face.
Muito embora

o

manual da OMS sobre os passos para

confecção da ART prevê o uso de matriz de poliéster para a realização de
ART de duas ou mais faces, FRENCKEN et al. (1996), em continuidade ao
estudo realizado na Tailândia, realizou um estudo igual no Zimbabue
aonde somente o índice de sucesso das restaurações de uma face foi
relatado.
A mesma condição se encontra em PHANTUMVANIT (1996),
que deu seqüência ao estudo de FRENCKEN et al. (1996) na Tailândia,
onde relatou índice de sucesso das ART de uma face após três anos de

avaliação.
Estes estudos evidenciam que

sucesso de uma ART

6

inversamente proporcional ao seu tamanho, com base nos estudos
pesquisados.
Os estudos que medem a eficácia clinica das ART levam em

consideração a sua integridade marginal e a permanência da restauração na
cavidade PHANTUMVANIT et al (1996).

Porém quando se trata de uma técnica restauradora definitiva
em que alguma quantidade de tecido
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cariado

permanece sob as

restaurações, não somente o desempenho clinico do material restaurado

deve ser levado em consideração.
Neste sentido AMERONGEN (1996) levanta algumas questões
pertinentes à técnica ART:
a) o aspecto exterior da restauração pode dar uma indicação
válida da qualidade da

restauração

resultante do uso da

técnica?;

b)

quais as chances de que qualquer cárie primária

remanescente sob a ART progredir ou paralisar?;
c) podemos esperar cáries secundárias nas margens das
restaurações?;

Sobre esta questão SKARTVEIT et al., (1990) afirma que cáries
secundárias raramente são encontradas junto A restaurações de ionômero

de vidro.
Esta afirmação encontra respaldo em SMALES et al., (1997)
que comparou cinco ifinomeros de vidro desenvolvido para a técnica ART
e encontrou um bom desempenho tanto na adesão como na infiltração

marginal, se bem que inferior ao selante resinoso.
GARCIA- GODOY (1996), também enfatiza a importância do
ionômero de vidro no selamento marginal, afirmando que a infiltração

marginal pode ser eliminada em restaurações preventivas de long:5111er° de
vidro.
Porém AMERONGEN (1996) em uma revisão de literatura
sobre o assunto, pondera que a infiltração marginal em restaurações de
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ionômero de vidro está associada a contração do material que ocorre
durante a reação de presa, sendo necessário analisar o conceito de "fator
de cavidade". Quando um material contrai aderido a apenas uma
superfície, então ele contrai livremente. Quanto maior

o número

de

paredes da cavidade, maior o fator de cavidade e maior é o risco de
microinfiltração, sendo que fator máximo

é de 5 (cinco paredes de

cavidade para adesão). Como as restaurações ART são cavidades
tipicamente de Classe I de Black, o fator de cavidade para este tipo de
restauração é fatalmente alta, e por esta razão, estas restaurações ART são
prováveis portadores de microinfiltrações, segundo afirma AMERONGEN
(1996).
0 autor questiona ainda se a adesão química do ionômero de
vidro A estrutura dental é suficiente para resistir as forças produzidas
durante o estágio

final de presa do material

e afirma ainda que as

infiltrações marginais também são encontradas em restaurações de
ionômero de vidro que possuírem fator de cavidade baixa.
Porém, além de estas afirmações sobre a infiltração marginal
do ionOmero de vidro estarem na contra-mão dos autores pesquisados
neste estudo, a sua última afirmação não foi referenciada no seu artigo,
levando a crer que seja opinião pessoal. Além disso, para esperamos ou
não caries secundárias as margens das restaurações ART, devemos levar
em consideração a capacidade de adesão do ionômero de vidro A estrutura
dental, mesmo porquê, de acordo com a técnica ART,
também o

deliberado selamento das f8ssulas

cavidade, sob pressão digital.
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e fissuras

é preconizado
adjacentes A

Em seu estudo, SMALES et al.,(1997), confirmam a
superioridade da penetração na fissura do ionômero de vidro sob pressão
digital, sendo superior ao selante resinoso.
Esta afirmação é apoiada por VELASCO (1996) que encontrou
superior penetração do FUJI IX comparado com o VITREMER, sendo que
a penetração foi boa para ambos os materiais, sob pressão digital.
Quanto a retenção Mc LEAN , WILSON (1974) encontraram
84% de retenção após um ano e 78°/e após dois anos. Um resultado similar
ao encontrado por FRENCKEN et al.,(1994

e

1996) que encontraram

respectivamente 78°/s após um ano e 73,7% também após um ano em dois
estudos diferentes com populações diferentes.
Em contra partida SEPPA , FORSS (1991) relatam em seu
estudo sobre selantes com ionômero de vidro uma pobre retenção, se bem
que não apresentam em porcentagem ou em números que comprovem o
insucesso, pois o estudo não se detinha a este objetivo.
SONGPAISAN et al.,(1993)

e SIMONSEN (1996) também

relatam pobre retenção do ionômero de vidro, resultando no melhor
desempenho do selante resinoso.
Em relação à prevenção de cáries recorrentes, SONGPAISAN
et al. (1993) afirmam que a prevenção

é diretamente proporcional

retenção do selante e neste caso, afirmam ser o selante resinoso superior.
Porém SMALES et al.,(1997 ) afirmam que a disposição de
flúor nas margens pode compensar esta superioridade do selante resinoso

em relação ao ionômero de vidro, sendo que esta afirmação está de acordo
com SEPPA , FORSS (1991) que relatam um incremento na resistência do
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esmalte A desmineralização pela cárie, o

que os autores creditam A

remanescentes de material no fundo da fissura.
A mesma opinião têm SKARTVEIT et al., (1990) que afirmam
poder-se medir o efeito anti-cariogênico de um material, de acordo com a
sua habilidade de depositar flúor nas paredes da

estrutura dental

adjacente. Os autores demonstraram em seu estudo um acréscimo de até
3% aproximadamente de flúor no esmalte adjacente ao ionômero de vidro.
KOMATSU et al (1989), também relataram um aumento
do conteúdo de flúor no esmalte, e que se mantêm por longo tempo, até 6
meses após a perca do cimento.
Este resultado é apoiado também pelos achados de KEVIN
(1997) que encontrou inibição de cáries no esmalte com restaurações de
ionômeros de vidro, TEN CATE (1995) que encontrou hipermineralização
de esmalte adjacente ao ionômero de vidro, e FORSTEN (1990) em cujo
estudo encontrou como resultado, uma liberação de flúor em níveis
anticariogênico por até dois anos.
Quanto ao tecido cariado remanescente que pode permanecer
sob as restaurações ART, FORSTEN (1990) afirma que o forte efeito
inicial de liberação de flúor inibe a atividade bacteriana e paralisa o
processo carioso e pode ativar o processo de remineralização da dentina
afetada, afirmação esta que está de acordo com AMERONGEN (1996) que
afirma ocorrerem dramáticas reduções de bactérias viáveis quando

o

suprimento do substrato é restrito.
Como a técnica ART é ainda recente, não se tem dados sob a
viabilidade bacteriana sob restaurações de ionômero de vidro que sejam
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conclusivas, e que mostre efetivamente a redução dos microorganismos.
Para tanto, os estudos sobre ART se valem dos resultados obtidos em
estudos de viabilidade bacteriana sob selantes dentais resinosos em dentes
cariados, e extrapolam o comportamento bacteriano para a técnica ART.
Sendo assim JERONIMUS Jr et al., (1975) encontraram
redução de bactérias contáveis sob selantes resinosos, sendo que isto
apenas não acontecia quando o selante estava parcialmente fraturado.
HANDELMAN et al., (1976) também encontraram um
significante decréscimo em microorganismos cultiváveis, após dois anos
da aplicação do selante. Afirmaram ainda que em 60% dos casos não
houve alterações radiográficas.
Concordando com os achados anteriores, GOING et al.,(1978)
demonstraram 89% de reversão de cáries ativas em inativos após cinco
anos da aplicação do selante.
MERTZ et al.,(1979) afirmaram que o progresso da cárie
selada é marcadamente diminuída pela terapia com selantes observando
radiografias após 6 e 12 meses.
A despeito destes resultados, que comprovam a drástica
redução dos microorganismos viáveis, quando o substrato 6 restrito e a
diminuição do ritmo de progresso da cárie, nenhum dos autores pesquisado
indicaram ou asseguraram o uso de selantes sobre tecido cariado.
Assim, JERONIMUS et al.,(1975) recomendam que apenas
dentes não cariados devem ser selados, opinião esta que conjuga com
AMERONGEN !996), que realizou uma revisão bibliográfica sobre
assunto "caries sob o ionômero de vidro".
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WEERHEUM et al. (1993) mesmo após encontrar uma redução
em microorganismos viáveis na ordem de 100 vezes sob o ionômero de
vidro, termina afirmando que abandonar o principio de completa remoção
da dentina cariada quando aplicado

o uso do ionômero de vidro,

é

prematuro.
Em contra partida, segundo a bibliografia levantada o índice
de sucesso das restaurações ART parece não confirmar as restrições dos
autores expostos anteriormente.
PITIPHAT et al. (1993) obtiveram um índice de sucesso das
ART de uma face de 87% após 6 meses. Após dois anos o sucesso foi de
86%.
Resultado similar obteve FRENCKENet al., (1994) com um
índice de sucesso de 93% para ART de uma face em dentes permanentes e

em dentes deciduos o índice foi de 89%. Em outro grupo de estudo
FRENCKEN et al., (1996) obtiveram um sucesso de 93,4%, também após
um ano de avaliação.
Por fim, PHANTUMVANIT et al. (1996) obtiveram um índice

de sucesso de 93%, 83% e 71% após um, dois e três anos de avaliação.
Um dado que virá a enriquecer a discussão sobre a eficácia da
técnica diante da argumentação contraria de alguns autores encontrados,
seria a da ocorrência ou não de dor proveniente de pulpites e abcessos que
por ventura ocorressem durante o tempo de observação destes estudos.
Nestesentido, FRENCKEN et al.,(1994) relataram apenas um
caso de sensibilidade pós-operatória e o mesmo autor em outro artigo
relatou 6% de sensibilidade pós-operatória.
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São

consideradas limitações

e

desvantagens da técnica

segundo FRENCKEN et al. (1996):
a)o índice de sobrevivência para o ART de ionômero de vidro e
selantes não foram avaliados totalmente ainda. 0 estudo mais
longo relatado é de três anos de duração;
b)a aceitação da técnica por parte da população da saúde bucal
ainda não esta assegurada;
c)até

o

momento

o

seu uso

é

limitado

e pequenas

e

médias

cavidades, e lesões de uma face, por causa da baixa resistência e
força do ionômero de vidro;
d)a

possibilidade de fadiga manual proveniente de uso de

instrumentos manuais por longos períodos;
e)a

mistura manual do material pode produzir uma relativa

manipulação não estandartizada do ionômero de vidro variando de
acordo com o operador e alterações climáticas e geográficas;
f)a falsa idéia de que o ART pode ser executado facilmente o que
não é verdade e cada passo deve ser seguido para a perfeição;
g)a falta de sofisticação da técnica pode dificultar a aceitação por
parte dos profissionais odontológicos;
h)dificuldade na aceitação geral de que os novos ionômeros de vidro
não são apenas temporários.
Os principais passos para a execução da técnica de restauração
atraumatica (TRA) seguem abaixo conforme FRECNCKEN et al., (1996) e
que está de conforme com o Manual da Técnica editada pela Organização
Mundial da Saúde:
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1 - Isolamento relativo com rolos de algodão do dente ou dos dentes a

serem tratados.

2. Limpeza da superfície do dentre a ser tratado, com um algodão úmido
em água. Deve-se ter um recipiente com Agua ao alcance para isto. Após
deve-se secar o dente com um algodão seco.

3. Abertura da entrada da lesão
Este passo é necessário apenas se a entrada da cavidade for
pequena. Para isto deve-se posicionar o instrumento de mão (curetas,
recortadores de esmalte) na entrada da cavidade, e fazer movimentos
rotatórios.

4. Remoção de tecido cariado.

Recomenda-se a remoção da carie primeiramente na junção
amelo-dentária antes da remoção da cárie no assoalho da cavidade. 0

esmalte sem suporte de

dentina

pode ser fraturado cuidadosamente

utilizando-se machados para esmalte pressionando-se gentilmente para
baixo.
Lavagem da cavidade com um algodão embebido em Agua
morna. Todo tecido cariado amolecido deve ser removido. A junção
amelo-dentária deve ser bem limpa para prevenir a progressão da cárie e

obter um bom selamento da cavidade.
Pela limpeza da

cárie

primeiramente na

junção amelo-

dentinaria e após na porção pulpar da cavidade, consegue-se prevenir a
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dor durante o procedimento a pequenos momentos no final do preparo

cavitário.

5. Promover proteção pulpar se necessário
Este passo

é necessário

apenas para cavidades

muito

profundas. Porém o cimento de hidróxido de cálcio é aplicado apenas nas

regiões mais profundas da cavidade, para não prejudicar a adesão do
material restaurador.

6. Limpeza da superfície oclusal

Todas as fõssulas e fissuras deverão ser limpas de placa o

máximo possível, com um algodão

7. Condicionamento da cavidade e face oclusal

Para este procedimento

é usado uma bolinha de algodão

embebido no liquido do ionõmero de vidro. Para a lavagem é utilizado um

algodão umedecido, e para a secagem um algodão seco.

8. Manipulação do ionõmero do vidro de acordo com as instruções do
fabricante.

Não alterar a proporção p6-liquido

9. Inserir o ionômero de vidro na cavidade espalhando vagarosamente.

10. Pressionar o material contra a cavidade com o dedo previamente
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umedecido com vaselina para prevenir que o material grude no dedo.

11. Checagem da oclusão
Um papel de articulação pode ser utilizado para este fim.

12. Remoção de excessos de material com curetas.
Apenas pequenas correções são necessárias.

13. Rechecagem da oclusão.

14. Recobrimento da restauração novamente com vaselina ou verniz.

15. Instruir o paciente para não comer por pelo menos uma hora.
Para restaurações em areas próximas, uma matriz plástica

é

utilizada para dar o correto contorno da restauração.
De acordo com a técnica descrita o cimento do ionômero de
vidro se apresenta como peça fundamental da técnica, tanto pelas
características adesivas, como pelas características químicas que permitem
a liberação de flúor pelo material.
Porém, nenhum outro relato dos outros autores demonstrando
dor pós-operatória em seus grupos de estudo, Ode depor contra o aparente
sucesso inicial da técnica.
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4 CONCLUSÃO

De acordo com os autores pesquisados, algumas conclusões
podem ser obtidas da análise dos resultados dos trabalhos aqui expostos.
A técnica ART, é considerada uma técnica de restauração
dental definitiva, porém restrita A. condições em que não há a possibilidade
de acesso à equipamento odontológico para o tratamento convencional.
A técnica é promissora e possui um índice de sucesso elevado
encontrado por todos os autores pesquisados.
0 sucesso da restauração ART é inversamente proporcional ao

seu tamanho, sendo que as ART de duas ou mais faces apresentaram um
índice de sucesso mais baixo e o seu uso praticamente abandonado das

pesquisas mais recentes.
Os selantes realizados de acordo corn a técnica possuem uma
boa retenção, porém inferior a apresentada pelos selantes resinosos, mas
com uma penetração melhor nas fissuras.
O ionômero de vidro retarda, reverte ou impede o avanço da
cárie no tecido dental, porém não foram encontrados dados suficientes que

encerre de modo satisfatório o conhecimento de sua ação sobre a cárie,
para assegurar o abandono do principio de completa remoção da cárie para
a realização de restaurações de ionômero de vidro, em caráter definitivo.
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