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TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO: Revisão de Literatura 

Silvana da Silva Meireles1 

Prof. Me. Hanna Patricia Ganim Pereira da Silva2 

 

Resumo: 

A cárie dentária é um desequilíbrio lento e progressivo que pode causar destruição completa da 

estrutura dentária. A lesão de cárie é causada pelo processo de desmineralização da superfície 

dental por ácidos orgânicos produzidos por bactérias provenientes da fermentação dos 

carboidratos da dieta, que na maioria das pessoas depende de muitos fatores, como hábitos de 

higiene bucal, hábitos alimentares, acesso a serviços de saúde bucal e uma série de fatores 

socioeconômicos e demográficos. O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) foi criado nos 

anos 1980 na Tanzânia, em uma cidade de população pobre, sem acesso aos serviços 

odontológicos, e com alto índice de perda dentária. Assim surgiu uma técnica conservadora 

para o tratamento da cárie. Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão de 

literatura sobre a utilização do ART. Apresentando suas indicações, técnica operatória, 

vantagens e desvantagens. O presente estudo utilizou como método de pesquisa a revisão 

bibliográfica, abrangendo o período de 2005 até 2021, tendo por objetivo reunir e analisar 

artigos da literatura existentes. Estudos demonstraram que o ART é uma técnica que tem 

apresentado sucesso em vários aspectos, se mostrando eficaz diante das condições impostas 

pela sociedade que vive precariamente, diminuindo e até mesmo encerrando esse conceito de 

mutilação como única forma de tratamento dentário, especialmente na longevidade das 

restaurações classe I realizadas com diferentes marcas de ionômero de vidro. 
 

Palavras-chave: Tratamento Restaurador Atraumático; Cárie Dentária; Cimento Ionômero de 

Vidro. 

 

Abstract: 

Dental caries is a slow and progressive imbalance that can cause complete destruction of tooth 

structure. The caries lesion is caused by the process of demineralization of the tooth surface by 

organic acids produced by bacteria from fermentation of carbohydrates in the diet, which in 

most people depends on many factors, such as oral hygiene habits, dietary habits, access to oral 

health services and a number of socioeconomic and demographic factors. ART was created in 

the 1980s in Tanzania, in a city with a poor population, with no access to dental services, and a 

high rate of tooth loss. Thus, a conservative technique for caries treatment emerged. Therefore, 

the aim of this paper is to present a literature review on the use of ART. Presenting its 

indications, operative technique, advantages and disadvantages. This study used as a research 

method the literature review, covering the period from 2005 to 2021, aiming to gather and 

analyze existing literature articles. Studies have shown that ART is a technique that has been 

successful in several aspects, proving to be effective in the face of the conditions imposed by 

society that lives precariously, reducing and even ending this concept of mutilation as the only 

form of dental treatment, especially in the longevity of class I restorations performed with 

different brands of glass ionomer. 

Keywords: Atraumatic Restorative Treatment. Dental cavity. Glass Ionomer Cement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A cárie dental é um desequilíbrio lento e progressivo que pode causar destruição 

completa da estrutura dentária. A lesão de cárie é causada pelo processo de desmineralização 

da superfície dental por ácidos orgânicos produzidos por bactérias provenientes da fermentação 

dos carboidratos da dieta, que na maioria das pessoas depende de muitos fatores, como hábitos 

de higiene bucal, hábitos alimentares, acesso a serviços de saúde bucal e uma série de fatores 

socioeconômicos e demográficos. Sendo assim, uma doença habitual relacionada com o 

biofilme, sacarose e deficiência da higiene oral. (DA SILVA; AZEVEDO; GOMIDE; 2017; 

FRENCKEN et al., 2017; KASSEBAUM et al., 2015; MATHUR; DHILLON, 2018; 

CAMARGO et al., 2018; LOPES et al., 2015). 

O agravo da saúde bucal dos indivíduos, seja por cárie ou por perda dental, pode 

proporcionar restrições nas suas atividades do dia a dia ou no seu bem-estar, seja por conta 

das dores causadas pela condição, desconforto e deficiência de mastigação, além da correlação 

negativa psicologicamente gerada no indivíduo, impactando negativamente em sua qualidade 

de vida (PETERSEN, 2014; LAWDER et al., 2019). 

O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) foi criado nos anos 1980 na Tanzânia, 

em uma cidade de população pobre, sem acesso aos serviços odontológicos, e com alto índice 

de perda dentária. Assim, surgiu uma técnica conservadora para o tratamento da cárie. O 

pesquisador holandês JO FRENCKEN desenvolveu a técnica ART na qual, sem o uso de 

anestesia, era realizada a remoção do tecido cariado e da dentina infectada com instrumentos 

manuais e, posteriormente, o selamento da cavidade com Cimento Ionômero de Vidro (CIV). 

Dessa forma, foi possível preservar esses elementos dentários por mais tempo, evitando sua 

remoção (FRENCKEN, 2017). 

Essa técnica pode ser empregada em qualquer lugar tanto em consultórios, com algumas 

modificações, escolas ou locais sem uma cadeira odontológica, sendo possível realizá-la com 

um pouco de água, bolinhas de algodão, CIV e vaselina para o selamento e proteção (COELHO 

et al., 2020). O CIV tem sido estudado desde 1970, foi desenvolvido por Wilson e Kent, e é 

usado com frequência na prática odontológica tendo como principal característica a capacidade 

de liberação de flúor, o que o torna quimioterápico. Segundo IMPARATO (2005) e VIEIRA 

(2006) a liberação maior de flúor ocorre na primeira semana, depois vai se estabilizando, 

liberando gradualmente, podendo perdurar por até oito anos. (IMPARATO, 2005; SILVESTRE; 

MARTINS; SILVA, 2010; VIEIRA et al., 2006) 
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O ART na Odontologia moderna, é caracterizado como minimamente invasivo por 

apresentar o conceito da preservação dentária, e como um tratamento que minimiza o trauma 

psicológico dos pacientes sufocando os moldes da Odontologia curativa. (DA SILVA; 

AZEVEDO; GOMIDE, 2017), (DA FRANCA et al., 2008)  Essa abordagem de tratamento foi 

desenvolvida com um intuito socioeconômico logístico, pois visava atender principalmente as 

regiões urbanas e rurais que não possuíam energia elétrica ou infraestrutura para a realização 

do tratamento odontológico que envolvesse a necessidade de um consultório especializado 

(FIGUEIREDO et al., 2012). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou no ano de 1994, que o ART 

passaria a ser reconhecido e recomendado para o tratamento da cárie dentária, principalmente 

em países em desenvolvimento (BONZANINI et al., 2010; FOSCHETTI, 2010; MARTINS, 

2016; OLIVEIRA, 2014). 

O foco deste método é conservar o máximo possível de estrutura, removendo apenas a 

dentina que não é passível de remineralização (MONNERAT, 2015). Desta forma, o paciente 

torna-se mais cooperativo durante o tratamento, sendo considerado mais simples e menos 

invasivo (MEDEIROS et al., 2017). Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão 

de literatura sobre a utilização do Tratamento Restaurador Atraumático, apresentando suas 

indicações, técnica operatória, vantagens e desvantagens. 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

A cárie é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), uma das lesões 

bucais que mais acomete os brasileiros, apesar de existirem tratamentos eficazes para combatê-

la, ela possui característica invasiva e destrutiva, acarretando problemas mais sérios ou até 

mesmo a perda do elemento dental se não tratada a tempo (BRASIL, 2010). O índice CPOD, 

“cariados”, “perdidos” e “obturados”, e o D indica que a unidade de medida é o dente, formulado 

por Klein e Palmer, em 1937, é usado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliar 

a prevalência da cárie dentária em diversos países (KLEIN e PALMER, 1938). 

O levantamento epidemiológico mais recente realizado no Brasil, ocorreu em 2010 e foi 

conhecido como Projeto Saúde Bucal 2010 (SB Brasil 2010), foi uma pesquisa de base nacional 

de dados relacionado à cárie dentária, as doenças relacionadas à gengiva, às necessidades de 

próteses dentais, às condições da oclusão, à fluorose, ao traumatismo dentário e à ocorrência de 

dor de dente, entre outros aspectos odontológicos (BRASIL, 2010). 



6 
 

 

 
 

Em 2010, o CPOD encontrado após a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal foi 2,1, o que 

colocou o Brasil no grupo de países com baixa prevalência de cárie. Houve uma redução de 

25% no valor do CPOD, em relação ao levantamento anterior, em 2003. Considerando as cinco 

regiões brasileiras, em quatro houve redução do índice no período que vai de 2003 a 2010, de 

acordo com a pesquisa. Na região Nordeste, o índice caiu de 3,1 para 2,7; na região Centro-

Oeste, de 3,1 para 2,6; no Sudeste, o índice passou de 2,3 para 1,7 e no Sul, de 2,3 para 2. 

Na região Norte, porém, não se verificou redução (BRASIL, 2010). 

Embora a tecnologia e a ciência na odontologia tenham progredido de modo 

significante, a cárie dentária ainda é uma condição muito comum, que afeta uma grande parte 

da população brasileira (Gráfico 1) e mundial em todas as fases do ciclo de vida, expresso no 

gráfico 2 (GIONGO; BAVARESCO, 2014; DE SANTANA; PEREIRA; BOTELHO, 2018). 

 

GRÁFICO 1 – CPO-D E COMPONENTES AOS 12 ANOS, SEGUNDO REGIÃO 

 
FONTE: BRASIL, 2010. 
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GRÁFICO 2 – MÉDIA SEGUNDO O GRUPO ETÁRIO 

 
FONTE: BRASIL, 2010. 

 

Pensando em minimizar os agravos causados pela cárie dentária, a saúde pública busca 

estratégias que enfatizam a promoção e prevenção usando medidas que se baseiam na educação 

e conscientização e, quando necessário, utiliza métodos curativos para restabelecer a saúde 

bucal do indivíduo, um destes métodos é o Tratamento Restaurador Atraumático 

(MONNERAT; SOUZA; MONNERAT, 2013; REZENDE; NASCIMENTO, 2016). 

A Odontologia moderna, tem como prioridade o tratamento baseado na mínima 

intervenção na abordagem odontológica, visando o bem estar dos pacientes e sendo uma boa 

ferramenta na minimização dos traumas psicológicos com procedimentos pouco invasivos, que 

preservam as estruturas dentárias ao máximo (DA FRANCA et al., 2008; ASAKAWA; 

FRANZIN, 2017; FRENCKEN, 2017; TUMENAS et al., 2014; KUHNEN; 

BURATTO; SILVA, 2013), (FONSuturas ECA; OLIVEIRA; DOMINGOS, 2010; TUMENAS 

et al., 2014). Com base na Odontologia de mínima intervenção, temos o surgimento do 

Tratamento Restaurador Atraumático (ART), uma alternativa que pode ser usada para tratar 

lesões cavitadas, causadas pela cárie dental (CAMARGO et al., 2010; FONSECA; OLIVEIRA; 

DOMINGOS, 2010). 

 
2.1 Tratamento Restaurador Atraumático 

O Tratamento Restaurador Atraumático é considerado um método minimamente 

invasivo e com excelente resolutividade, embora inicialmente investigado em crianças, novas 

evidências têm utilizado esse método para controlar a cárie dentária em outras faixas etárias 

(FRENCKEN et al., 2017; LEAL et al., 2018; SIMON; BHUMIKA; NAIR, 2015). 
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Segundo NAVARRO e colaboradores (2015), os criadores do ART resolveram dar essa 

denominação à técnica após a avaliação de seis meses de um estudo clínico realizado na 

Tailândia em 1992, comparando restaurações convencionais, utilizando anestesia, brocas 

movidas por alta rotação para o preparo cavitário e restaurações de amálgama (grupo controle), 

com restaurações em que os pacientes não precisaram ser anestesiados e a dentina cariada foi 

removida com instrumentos manuais e a restauração feita com ionômero de vidro sob pressão 

digital (grupo teste). Chegando no vilarejo do grupo controle (convencional), as crianças que 

foram submetidas a restauração convencional tiveram medo e fugiram amedrontadas. Na vila 

do grupo teste, as crianças foram amistosas, não demonstrando estarem  traumatizadas com o 

tratamento onde as cavidades foram preparadas com instrumentos manuais e que receberam o 

ionômero de vidro, por isso se dá o nome: Atraumatic Restorative Treatment (FRENCKEN; 

LEAL; NAVARRO, 2012). 

Essa avaliação foi publicada dois anos após sua realização, em 1994, considerando seus 

resultados alcançados em comparação ao método convencional, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) adotou o método e abordagem ART como um novo tratamento revolucionário 

que poderia ser usado em diversas partes do mundo (LEAL; NAVARRO; FRENCKEN, 2012). 

Embora provoque dúvidas em muitos profissionais, o Tratamento Restaurador 

Atraumático é uma modalidade de tratamento definitiva, cujo sucesso clínico não requer novas 

abordagens para o problema inicial. No ART, não são utilizadas brocas para remoção da cárie 

e preparação de cavidades para compósitos. Em vez disso, apenas instrumentos manuais afiados 

e cimento de ionômero de vidro são usados para preparar e selar a cavidade (DORRI et al., 

2015; SIMON; BHUMIKA; NAIR, 2015; FRENCKEN, 2017; LEAL et al., 2018). 

Para o procedimento são utilizados os seguintes instrumentais: machado para esmalte, 

curetas de diferentes tamanhos, espátula de inserção, esculpidor, espátula para manipulação 

do cimento, pinça clínica, espelho bucal, sonda exploradora e placa de vidro (NAVARRO et 

al., 2015). 

De modo geral, as restaurações usando a técnica ART podem ter desempenho clínico 

semelhante às restaurações convencionais com outros materiais restauradores, como o 

amálgama, porém, possui as vantagens de ser mais rápida, acessível e economicamente  rentável 

em vista dos procedimentos convencionais. O ART é uma estratégia valiosa para o tratamento 

de lesões cariosas e para o controle da cárie em indivíduos ou comunidades pouco atendidos 

pelos serviços de saúde bucal que dependem de um atendimento humanitário 



9 
 

 

 
 

(FRENCKEN; LEAL; NAVARRO, 2012; DE AMORIM et al., 2018; GIACAMAN et al., 

2018). 

 
2.1.1 Indicações 

Segundo Santana et al., (2018) o Tratamento Restaurador Atraumático é indicado para 

dentes decíduos classe I e II posteriores, classe III anteriores não transfixantes, dentes já tratados 

endodônticamente e com perda de cúspide, classe V em anteriores e posteriores; já na  dentição 

permanente é indicado para dentes anteriores classe III não transfixantes, classe V, e em dentes 

posteriores classe I seja ela normal ou extensa, classe II e V. 

Segundo Navarro et al., (2015) o ART é indicado para dentes com lesões cariosas que 

envolvam a dentina com abertura cavitária de no mínimo 1,6 mm ou que possibilite a utilização 

de um escavador menor sem dificuldades de acesso a dentina cariada e que não haja 

envolvimento da polpa, determinado pela ausência de sintomatologia dolorosa, abscesso, fístula 

ou mobilidade. 

O ART é indicado também, para cavidades oclusais rasas e médias. As cavidades 

proximais podem ser limitadas devido ao contato interproximal, assim como as profundas 

dependem de alguns fatores, como sinais de envolvimento pulpar (principalmente dor 

espontânea) e o risco de exposição pulpar durante a escavação, a profundidade e a seletividade 

da escavação variam de acordo com o prognóstico da dentina remanescente (DORRI et al., 

2015; SIMON; BHUMIKA; NAIR, 2015; FRENCKEN, 2017; LEAL et al., 2018). 

 
2.1.2 Cimento de Ionômero de vidro 

O cimento de ionômero de vidro é descrito como o material restaurador de escolha para 

o ART pelos criadores devido a algumas propriedades como: boa adesão às estruturas dentais 

(o esmalte e a dentina) e preservação da mesma. Por possuir liberação de flúor e poder ser 

recarregado de fluoreto, mantendo assim seus efeitos cariostáticos por longo tempo; 

biocompatibilidade com os tecidos pulpares e apresentar módulo de elasticidade e coeficiente 

de expansão térmica linear que se assemelham ao dente e cor semelhante ao dente (NAVARRO 

et al., 2015; SABER; EL-HOUSSEINY; ALAMOUDI 2019). 

Foram realizados vários estudos comparativos com Ionômero de baixa viscosidade e o 

Ionômero de alta viscosidade buscando comparar o mais adequado entre os dois para realização 

da técnica (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Comparação entre Ionômero de baixa e alta viscosidade. 
 

 Baixa viscosidade Alta viscosidade 

Manejo da cárie dental (VAN’T HOF et al, 2006; 

DE AMORIM et al., 2012) 

Não deveria ser usado Indicado 

Retenção/Prevenção Cariosa (VAN’T HOF et al, 

2006; DE AMORIM et al., 2012) 

Média Alta 

Sobrevida das restaurações em dentes decíduos e 

permanentes (VAN’T HOF et al, 2006; 

MICKENAUTSCH et al., 2010; AMORIM et al., 

2012) 

Baixa/Média Alta 

Fonte: Autor 

 
O Cimento Ionômero de vidro de alta viscosidade se mostra mais adequado para o uso 

do ART por possuir propriedades cariostáticas e mineralizantes adequadas para eficácia do 

tratamento, indicando que se constituem efetivos em alternativa aos selantes tradicionais 

resinosos na prevenção da cárie dentária (MOLINA et al. 2009). 

 

2.1.3 Vantagens e Desvantagens 

Tratamento Restaurador Atraumático apresenta uma série de vantagens, como a 

possibilidade de ser realizado fora do consultório odontológico, apresentar um baixo custo, por 

ser uma técnica de fácil execuçao, por dispensar o uso da anestesia e do isolamento absoluto, o 

que consequentemente reduz os níveis de ansiedade, facilitando o manejo durante o 

atendimento e auxiliando no controle do medo e traumas psicológicos  (SPEZZIA, 2019; 

OLIVEIRA, 2014; ASAKAWA; FRANZIN, 2017; SILVA, 2019; FONSECA; OLIVEIRA; 

DOMINGOS, 2010; SPEZZIA, 2019; SILVESTRE; MARTINS; SILVA, 2019; MONNERAT; 

SOUZA; MONNERAT, 2013; CAMARGO et al., 2010). 

Porém algumas desvantagens são descritas, como o fato do ART não suprir todas as 

necessidades do tratamento da doença cárie em casos onde as lesões são extensas (FONSECA; 

OLIVEIRA; DOMINGOS, 2010; FOSCHETTI, 2010) Na questão em que o CIV pode 

apresentar relativo desgaste em sua superficie o cansaço do profissional devido ao uso dos 

instrumentos manuais e pela estética limitada do CIV. (FONSECA; OLIVEIRA; DOMINGOS, 

2010; SILVA, 2019; FOSCHETTI, 2010; SILVA, 2019; SILVA, 2019. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O presente trabalho é caracterizado como revisão da literatura, onde buscou-se artigos 

no período de 2005 até 2021, tendo por objetivo reunir e analisar artigos científicos ou revistas 

da literatura existente sobre o tratamento restaurador atraumático, suas indicações, técnicas 

utilizadas, vantagens e desvantagens. 

As bases de dados incluídas na busca foram: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e US 

National Library of Medicine (PubMed), revistas científicas, dissertações e artigos científicos 

de outras instituições de ensino superior do Brasil. 

Para a busca utilizaram-se os descritores presentes no banco de dados do site Ciência da 

saúde (DeCS). Entre as palavras contidas no DeCS: “Tratamento Restaurador Atraumático”. 

“Cárie Dentária”. “Cimento Ionômero de Vidro”. 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 
 

O ART é capaz de controlar e prevenir a cárie, sendo uma opção confortável ao paciente, 

objetivando a intervenção, sendo uma técnica permanente para controle da cárie dental, 

excelente tratamento dentro da saúde pública por ter um baixo custo e não precisar de 

equipamentos especializados (GUIOTOKU; NASCIMENTO; PARDIM, 2013; BONZANINI 

et al., 2010; LIMA; SALIBA; MOIMAZ, 2008). Sendo considerada uma técnica baseada em 

evidências, criado para promover saúde, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas 

sendo uma proposta inovadora, aprovado pela Organização Mundial da Saúde (GARBIN et al., 

2008; FIGUEIREDO; LIMA; MOURA, 2014). 

Lima et al., (2008) e Monnerat; Souza e Monnerat (2013) correlacionam a mesma ideia 

que apesar do Tratamento Restaurador Atraumático ter sido criado para uma população mais 

carente, ela pode ser aplicada em toda população independente da condição de vida, e isso se 

comprova pelo surgimento do ART modificado que é muito utilizado na  Odontopediatria 

em consultórios particulares. 

O cimento de ionômero de vidro é a opção mais aceitável para a restauração do ART, 

concluindo que o CIV serve de material restaurador definitivo para a utilização da técnica e que 

o tratamento apresenta vantagens tanto a equipe profissional, quanto para os pacientes, onde 

estudos afirmam que possuem mais vantagens do que desvantagens (LEAL et al., 2018). 
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MONNERAT; SOUZA; MONNERAT). 

O ART tem maior sucesso quando executado em superfícies únicas ou duas superfícies 

pequenas, utilizando CIV de alta viscosidade, tendo boa eficácia e a técnica não causa maiores 

sensibilidades, se tornando assim, técnica definitiva pelo uso do Ionômero de vidro  de alta 

viscosidade, por possuir propriedades cariostáticas e mineralizantes adequadas para eficácia do 

tratamento indicando que se constituem efetivos em alternativa aos selantes tradicionais 

resinosos na prevenção da cárie dentária (LIMA et al., 2008; NAVARRO et al., 2015; MOLINA 

et al., 2019). 

Um entrave evidenciado por De Santana; Pereira e Botelho (2018), Kuhnen; Buratto e 

Silva (2013) é não indicar a técnica para todas as classes de restaurações devido a qualidade de 

resistência dos materiais restauradores quando comparados ao CIV em cavidades mais 

profundas e a desconfiança de certos profissionais por conta da remoção parcial do tecido 

cariado. Pontua também que é uma técnica pouco executada pela falta de conhecimento dos 

profissionais da área e pela aplicação incorreta da mesma. Silva et al., (2019) concorda e 

acrescenta a compreensão do processo da cárie, o conhecimento do material e da técnica 

utilizada, a fadiga do profissional, restaurações desgastadas e reincidência de cárie. 

Segundo De Santana et al. (2018) o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é 

indicado para dentes decíduos classe I e II posteriores, classe III anteriores não transfixantes, 

dentes já tratados endodonticamente e com perda de cúspide, classe V em anteriores e 

posteriores; já na dentição permanente é indicado para dentes anteriores classe III não 

transfixantes, classe V, e em dentes posteriores classe I seja ela normal ou extensa, classe II e 

V, com isso Navarro et al. (2015) acrescenta que o ART é indicado para dentes com lesões 

cariosas que envolvam a dentina com abertura cavitária de no mínimo 1,6 mm ou que possibilite 

a utilização de um escavador menor sem dificuldades de acesso a dentina cariada. 

O Tratamento Restaurador Atraumático também pode ser modificado (utilização de 

todos recursos disponíveis, como, equipamentos odontológicos completos, instrumentos 

rotatórios, ionômero de vidro modificados por resina, anestesia local), fato  descrito no caso 

clínico de Da Silva; Azevedo e Gomide (2017) onde foi utilizado uma adaptação da técnica 

convencional em consultório, porém se mantendo fidedigno aos princípios biológicos do 

método original, resultando na reabilitação nas condições funcionais  e estéticas do paciente 

que possuía disfunções em sua dentição. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos demonstraram que o ART é uma técnica que tem apresentado sucesso em 
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vários aspectos, mostrando eficácia diante das condições impostas pela sociedade acerca dos 

níveis socioeconômicos em que os pacientes se encontram dispostos no meio em que vivemos, 

diminuindo e até mesmo encerrando esse conceito de mutilação como única forma de 

tratamento dentário, especialmente na longevidade das restaurações classe I realizada com 

diferentes marcas de ionômero de vidro, tornando a promoção e prevenção da saúde acessível 

para todos. 

O ART possui uma série de vantagens para os profissionais e pacientes como a 

diminuição do desgaste do profissional que está prestando o atendimento, economia de gastos 

com custos odontológicos, sendo acessível a todas as classes sociais, a diminuição da ansiedade 

durante o atendimento, o que representa um diferencial para pessoas que sofrem o medo e a 

ansiedade, diminuição de danos psicológicos em relação aos tratamento odontológicos. Por sua 

vez as devantagens do ART são quase que mínimas, onde podemos relatar a questão técnica 

não poder ser execultada em todas as classes de restaurações e em dentes que apresetem com 

abscesso, fístula ou mobilidade. 

 O fato  também de gerar certo incomodo nos profissionais, porque na técnica em questão 

utiliza-se somente instrumentais manuais, requerendo assim conhecimento da técnica para a 

correta execução. 

Dessa forma, o ART pode ser utilizado em ambas as dentições, em qualquer faixa etária 

e classe social; em qualquer lugar, escolas; no serviço público e particular. Sendo uma excelete 

opção de procedimeto sem traumas desde que sigam a técnica corretamente preservando assim 

a dentição e suas funcionalidades. 
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