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ART

• “Programa desenvolvido pela OMS para 
populações economicamente desfavorecidas 

• Foi idealizado para população de áreas carentes, 
onde faltam infra-estrutura e pessoal qualificado 
para a realização de tratamento convencional.



ART

• Estratégia minimamente invasiva de eficiência 
comprovada no controle da doença cárie sempre 
que associada a outras ações preventivas.



ART

• Lesão de cárie dentinária externa (dentina 
infectada) 

invasão bacteriana 

não remineralizável 

insensível



ART

• Lesão de cárie dentinária interna (dentina afetada) 

invasão bacteriana mínima 

remineralizável 

sensível 



Técnica

• “ART consiste na escavação do tecido cariado 
amolecido e infectado com instrumentos manuais  
e o preenchimento da porção dentária 
remanescente com materiais adesivos que tenham 
capacidade de paralisar a cárie e minimizar o 
aparecimento de lesões secundárias como os 
CIMENTOS IONOMÉRICOS, que tem em seu maior 
benefício a liberação de flúor.” 

Frencken, 1996



ART - Pontos Chave
• Preparo cavitário desnecessário 

• Apenas a dentina amolecida é removida 

• O formato da lesão define a forma do preparo 
cavitátio 

• Baixo custo 

• Possível de ser executada em qualquer local



ART



ART - Passo a Passo

1. Arrumação da bandeja

2. Isolamento do campo operatório



Aspecto Inicial

3. Profilaxia* e remoção 
parcial do tecido cariado

4. Condicionamento com ácido 
poliacrílico** por 10s. Lavagem 

e sacagem do agente 
condicionador

*Placa bacteriana e restos alimentares deverão ser removidos com a sonda exploradora ou com uma bolinha 
de algodão embebida em água e posterior secagem 
** Remoção do Smear Layer - impede a adesão do CIV



O vidro do líquido deve ser posicionado perpendicular ao bloco de papel para que se 
diminua a possibilidade de bolhas de ar.

O vidro do pó deve ser agitado antes do seu uso e sempre deve ser observada a 
quantidade a ser utilizada do pó. A proporção para todos os tipos de ionômero é de 1:1.



5. Inserção do CIV com espátula 
de inserção em pequenas 

porções logo após a manipulação

6. Compressão 
digital com o dedo 
vaselina e enluvado



7. Remoção dos excessos e 
checagem oclusal com carbono

Aspecto Final



• Em lesões muito pequenas é necessário ampliar a 
abertura da cavidade para que a cureta de dentina 
possa ter acesso. 

• Remoção do esmalte com broca se torna ART 
modificado

ART Modificado



Vantagens para Equipe 
Odontológica

• Por não necessitar de equipamentos odontológicos, o 
CD e sua equipe podem atuar em áreas de sua 
responsabilidade que estão distantes da sua unidade de 
saúde, incluindo centros comunitários, escolas e igrejas;  

• Não exige anestesia;  

• Não exige isolamento absoluto;  

• Paciente se mantém tranquilo durante o procedimento, 
uma vez que não há dor durante o procedimento;



Vantagens Gerais
• Baixo custo 

• Remove apenas tecido cariado 

• Minimiza o uso de anestésico local 

• Facilita limpeza e desinfecção 

• Material utilizado facilita adesão ao tecido dentário 

• Reintegração de dentes com cárie a sua função  

• Liberação de Flúor 

• União de tratamento curativos e preventivos 

• Técnica de fácil aceitação 

• Auxilia programas de promoção e educação para a saúde



Vantagens para Equipe 
Odontológica

• Devido também à ausência de dor, o paciente 
encontra-se mais tranquilo para absorver as instruções e 
técnicas motivacionais de educação para a saúde;  

• As revisões são mais rápidas, pois a recidiva de cárie é 
baixa pelo uso do CIV de alta viscosidade;  

• Os reparos quando necessários são simples e rápidos;  

• Restaurações em dentes em erupção, angulados ou 
com pacientes pouco cooperadores são mais facilmente 
executadas.



Vantagens para o Gestor
• Maior abrangência de atuação da equipe odontológica;  

• Redução de demanda para restaurações nas unidades de saúde, 
visto que grande parte das restaurações é realizada fora da cadeira, 
em escolas e centros comunitários;  

• Protocolo de acordo com a estratégia de saúde da família, 
podendo o profissional conscientizar as famílias sobre a técnica e 
programar sua aplicação em ações pontuais, além de contar com 
ajuda de toda a equipe de saúde envolvida nos grupos de trabalho;  

• Com a redução da dor, aumenta a frequência do paciente ao 
atendimento odontológico, tanto na cadeira quanto em campo 
(escolas, centros comunitários e igrejas), minimizando o 
absenteísmo; 



Vantagens para o Gestor
• Como a técnica utiliza somente instrumentos manuais para remoção seletiva da 
dentina cariada, o risco de exposição pulpar é reduzido, o que diminui a 
endodontia e suas consequências, como restaurações complexas ou as 
exodontias por fratura de dentes tratados endodonticamente que não foram 
restaurados ou mesmo fratura de dentes que aguardavam o tratamento 
endodôntico;  

• A ausência de ansiedade, principalmente do paciente pediátrico, permite ao CD 
e sua equipe maior prazer no trabalho, melhorando seu desempenho;  

• Como consequência dos itens anteriores, a equipe concluirá um maior número 
de tratamentos (altas) e os pacientes aumentam seu retorno ao consultório, pois 
estão menos ansiosos;  

• O TRA também pode ser utilizado como estratégia para atendimento de grupos 
especiais como gestantes, pacientes idosos, com necessidades especiais, com 
comprometimento imunológico ou em tratamento de doenças como câncer.



Vantagens para o Paciente
• Devido à utilização de instrumentos manuais na 
remoção seletiva da dentina cariada, a estrutura dental 
com organização de canalículos dentinários é 
preservada, o que explica a ausência de dor e com 
isto, há uma redução da ansiedade;  

• Por ser uma técnica simplificada e rápida, geralmente 
a equipe consegue restaurar vários elementos, 
reduzindo o número de retornos até a alta do paciente, 
com isto a ausência ao trabalho e escola deixa de ser 
um empecilho à frequência ao tratamento odontológico.



Por que o ART é criticado

• Odontologia Baseada em Evidência 

• Livros 

• Autoridades 

• Experiência clínica 

• Desinformação 

• Pesquisas



Restauração 
Provisória ou 

Definitiva?







Selante
SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS 

• Prevenção/tratamento da cárie em superfícies 
oclusais 

• Selante resinoso 

• Selante ionomérico 

• Risco e atividade de serie



Indicação

• Preventiva: em superfícies de risco para 
desenvolvimento de lesões de cárie 

• Terapêutica: como uma alternativa em lesões de 
cárie presentes e limitadas ao esmalte – mancha 
branca ativa ou cavidade em esmalte.



Utilização Terapêutica

Após a aplicação dos selantes: 

• Redução superior a 75% do número de 
microrganismos viáveis 

• Supressão virtual da fonte de nutrição das 
bactérias 

• Paralização da evolução do processo carioso 



Selar? ou Não 
Selar? 

Eis a questão…



Critérios
• Tempo de erupção 

• Anatomia do dente 

• Estado motivacional do paciente 

• Controle do biofilme bacteriano 

• Avaliação do risco ou atividade de cárie do 
paciente



Selante Resinoso



Técnica de Aplicação

Isolamento Absoluto Condicionamento com ácido 
fosfórico 37%



Técnica de Aplicação

Aplicação do Selante Aspecto após 
Fotopolimeralização



Selante Ionomérico



Técnica de Aplicação

Isolamento Relativo Condicionamento com ácido 
poliacrílico



Técnica de Aplicação

Compressão digital com 
vaselina

Aspecto final após 
compressão digital



Selante 
Resinoso

Selante 
Ionomérico



Selante Resinoso X 
Ionomérico

• Fase de erupção 

• Controle de placa 

• Fratura do selante 

• Infiltração e progressão da lesão 

• Aceitação do paciente quanto ao atendimento 

• Hipoplasia de esmalte 

• Menor x Maior resistência 

• Liberação de flúor


