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RESUMO 

 

O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) foi desenvolvido em resposta à necessidade de 

tratamento dentário restaurador em comunidades onde não há disponibilidade de recursos 

elétricos. Caracteriza-se pela praticidade, baixo custo e pelo conforto oferecido ao paciente por 

dispensar o uso de anestesia local e alta rotação. O objetivo deste estudo foi verificar o 

conhecimento sobre TRA entre profissionais que atuam no serviço público odontológico do 

município de Goiânia (GO), e avaliar o uso e aceitação desta técnica entre estes profissionais. A 

amostra foi composta por 126 cirurgiões dentistas que estavam atuando nas unidades durante o 

período da coleta dos dados. Os profissionais responderam a um questionário auto-aplicativo 

sobre TRA. Os resultados mostraram que a maioria dos profissionais pesquisados já ouviu falar 

sobre o TRA, principalmente através de publicações científicas, e conhecem as indicações e 

procedimentos técnicos. Contudo, estes profissionais necessitam de aprimoramento técnico e 

maior conhecimento em relação aos aspectos que diferem o TRA da adequação do meio bucal. 

Uma pequena parcela da amostra usa ou já usou a técnica e obteve resultados satisfatórios em sua 

maioria. A maior parte dos profissionais acredita na eficácia da técnica e a consideram apropriada 

para ser usada no serviço público, porém gostariam de obter maior conhecimento ou 

aprimoramento técnico sobre a mesma. Concluiu-se que existe conhecimento considerável sobre 

a técnica, mas, apesar de já estar sendo utilizado por alguns profissionais e com resultados 

satisfatórios, existe necessidade de mais conhecimento e aprimoramento técnico para que a 

técnica possa ser utilizada neste serviço público municipal. 

 
Palavras-chave: Odontologia. Conhecimento. Tratamento restaurador atraumático. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) é um procedimento de remoção dos 

tecidos cariados usando instrumentos manuais e restauração da cavidade com um material 

restaurador adesivo, atualmente o ionômero de vidro. Foi desenvolvido para as milhares de 

pessoas impossibilitadas de obter cuidados restauradores da saúde bucal convencionais, como 

grupos de refugiados, crianças em países subdesenvolvidos, onde as extrações seriam as únicas 

opções de tratamento. A ausência de eletricidade e a idéia de que restauração dental sempre 

requer equipamentos elétricos especiais são as razões principais para esta situação. Em contraste, 

o TRA possibilita o tratamento das cavidades de ser realizado em pessoas que vivem em áreas 

com poucos recursos, sem energia elétrica ou sem condições de manter equipamentos dentários 

dispendiosos ( FRENCKEN et al., 1997 ). 

Sua utilização teve início na África, em meados dos anos 80 (RAMOS; SANTOS; 

CARVALHO, 2001), e foi apresentado à comunidade científica em 7 de Abril de 1994, no prédio 

da Organização Mundial de Saúde, em Geneva, no ano devotado à saúde bucal (BAÍA; 

SALGUEIRO, 2000 ). A prova da efetividade da técnica foram os resultados obtidos nos campos 

de refugiados da Tailândia ao final de um ano, onde 79% das restaurações de superfície única e 

55% das restaurações de múltiplas superfícies estavam em perfeitas condições (RAMOS; 

SANTOS; CARVALHO, 2001). Phantumvanit et al. (1996), em estudo feito na zona rural de 

Khon Kaen, na Tailândia, observaram um sucesso em restaurações envolvendo uma ou mais 

superfícies de 93 e 67% na dentição permanente, e de 79 e 55% na dentição decídua, 

respectivamente, após um ano. Em estudo realizado no Zimbábue, foram obtidos resultados após 

um ano, com 85% de sucesso das restaurações utilizando o TRA (FRENCKEN; MAKONI; 



  

SITHOLE, 1996). Existem resultados obtidos após seis anos de acompanhamento das 

restaurações de TRA em restaurações de uma face em dentes permanentes, onde os índices de 

sucesso obtidos foram de 72,3% (MANDARI; FRENCKEN; van’t HOF, 2003). 

Como os resultados obtidos com as pesquisas realizadas utilizando o Tratamento 

Restaurador Atraumático são muito recentes, o método deve ser alvo de mais investigações, 

incluindo estudos clínicos, laboratoriais, comportamentais e econômicos (SAKAMOTO; 

MIOMAZ, 2001). 

No Brasil, país em que mais de 80% da população não pode freqüentar consultórios 

particulares, a técnica pode vir a ser uma alternativa viável dentro da promoção da saúde, por ter 

um custo financeiro muito baixo quando comparada a qualquer técnica restauradora convencional 

(BAÍA; SALGUEIRO, 2000). Além disso, se enquadra perfeitamente no conceito atual do 

tratamento odontológico, que se baseia na prevenção e interceptação precoce do processo de cárie 

através do uso do fluoreto nas suas diferentes formas, e, quando necessário, em uma intervenção 

o mais conservadora possível, preservando mais estrutura dentária sadia (MONICO; TOSTES, 

1998). 

Este trabalho se justifica pela necessidade de saber como o TRA é visto pelos Cirurgiões 

Dentistas, uma vez que existe vasta literatura sobre a técnica, mas nenhum estudo sobre o 

conhecimento, uso e aceitação desta técnica por parte dos profissionais, ou seja, o TRA é 

amplamente aceito no meio científico, mas ainda não se sabe qual é a percepção do Cirurgião 

Dentista sobre o mesmo. 

Assim, será possível pensar na possibilidade da incorporação da mesma por parte do 

serviço público odontológico, colaborando com os planejadores desses serviços no 

estabelecimento de diretrizes. 



  

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Verificar o conhecimento dos Cirurgiões Dentistas da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia sobre o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), bem como avaliar o uso e aceitação 

desta técnica entre estes profissionais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Avaliar se são conhecidas as indicações e a técnica do TRA; 

• Saber onde os profissionais obtiveram informações sobre o TRA; 

• Saber se, e onde, os profissionais usam ou já usaram o TRA; 

• Conhecer os resultados obtidos pelos profissionais que usam ou já 

usaram o TRA; 

• Saber a opinião dos profissionais sobre a eficácia do TRA; 

• Saber a opinião dos profissionais sobre a utilização do TRA no 

serviço público; 

• Verificar se existe interesse dos profissionais em obter mais 

informações e/ou aprimoramento técnico sobre TRA. 

 

 

 

 

 



  

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A literatura existente sobre TRA tem demonstrado o sucesso que esta nova abordagem de 

tratamento vem alcançando nos diversos estudos realizados, tanto em países subdesenvolvidos 

quanto em industrializados. O método tem alguns pontos em comum com a técnica de adequação 

do meio bucal, por isso por vezes tem sido confundido com a mesma. Para que haja uma perfeita 

distinção entre ambas, os procedimentos técnicos para cada uma serão descritos separadamente. 

Uma questão que geralmente gera dúvidas quando se fala em TRA é a remoção parcial do tecido 

cariado, o que também será aqui abordado. Os resultados obtidos com a técnica serão descritos 

separadamente para as dentições decídua e permanente, de modo que fique claro que é uma 

técnica indicada não apenas a dentes decíduos próximos à esfoliação, mas também para dentes 

permanentes, especialmente em restaurações oclusais. Todos os estudos aqui relatados usaram o 

mesmo critério de avaliação da eficácia das restaurações, o qual também será descrito. Por fim, 

algumas experiências com o TRA no serviço público serão descritas, mostrando como a técnica 

curativa tem sido associada a atividades preventivas e educativas. 

 

3.1 TRA e adequação do meio bucal (OLIVEIRA et al., 1998) 

O TRA por vezes é confundido com adequação do meio bucal, porém são duas técnicas 

distintas e por isso se faz necessária uma breve comparação entre ambas. Enquanto que o TRA é 

um tratamento restaurador definitivo, cuja técnica será descrita posteriormente, adequação do 

meio bucal pode ser definida como um conjunto de medidas que leva ao controle da doença cárie. 

Faz parte da filosofia atual de promoção de saúde que visa não só à vedação das cavidades 



  

cariosas, reintegrando os dentes afetados na sua função, como também ao controle da atividade 

cariogênica. A adequação do meio bucal apresenta as seguintes etapas: 

1. Identificar, remover e/ou controlar os fatores da doença; 

2. Fazer o controle da placa bacteriana através da higiene da cavidade bucal e 

profilaxia profissional; 

3. Remover parcialmente o tecido cariado e promover imediato preenchimento da 

cavidade com cimento de óxido de zinco e eugenol reforçado, cimento de 

ionômero de vidro ou, conforme a situação, aplicação de soluções cariostáticas. 

 Todos estes passos devem ser realizados de maneira intensiva, no período máximo de um 

mês, quando, verificando-se uma queda no risco e/ou atividade de cárie, podem ser removidas as 

coberturas temporárias e realizadas as restaurações definitivas. 

A adequação do meio bucal é, portanto, uma fase intermediária entre o estado da cavidade 

bucal como se apresenta no ato da consulta e o estado final de controle da doença cárie. É uma 

fase de preparo da cavidade bucal para receber o tratamento definitivo. 

 

3.2 Procedimentos técnicos do TRA 

A técnica do TRA consiste em (FIGUEIREDO et al., 1999): 

1. Isolamento Relativo; 

2. Profilaxia do dente, remoção de placa com algodão umedecido; 

3. Uso de cinzéis para ampliar a margem da cavidade quando for necessário; 

4. Remoção parcial da dentina cariada utilizando colheres de dentina, da periferia 

para o centro da cavidade; 



  

5. A camada profunda de dentina cariada pode ser deixada uma vez que a técnica é 

realizada sem anestesia; 

6. Condicionamento da cavidade com uma bolinha de algodão umedecida no líquido 

do material; 

7. Lavar a cavidade com uma bolinha de algodão umedecida com água, passando três 

vezes pela cavidade; 

8. Secar a cavidade com bolinhas de algodão; 

9. Espatulação do material seguindo as instruções do fabricante; 

10. Inserção do material na cavidade com auxílio de uma espátula de inserção; 

11. Adaptação do material na cavidade; 

12. Após a perda de brilho da superfície do material, fazer compressão digital do 

mesmo por 30 segundos; 

13. Remoção do excesso do material; 

14. Proteção da restauração com o verniz próprio do material, vaselina ou esmalte 

para unhas. 

 

3.3 Caráter atraumático da técnica 

O nome dado a este tipo de abordagem implica que o tratamento seja atraumático. No 

contexto do TRA, atraumático poderia significar que o tratamento causa nenhum ou um mínimo 

trauma: ao paciente em termos de dor ou desconforto, ao dente cariado em termos de conservação 

de maior estrutura dental possível e diminuição do risco de exposição pulpar devida à não 

necessidade de remoção completa da dentina cariada e quando comparado a outras técnicas 

restauradoras mais invasivas. 



  

Amerongen e Rahimtoola (1999), realizaram um estudo entre escolares de 6 a 16 anos no 

Paquistão, com o objetivo de comparar a dor relatada pelos pacientes de acordo com o método de 

preparo das cavidades (instrumentos manuais ou rotatórios) e material restaurador utilizado 

(ionômero de vidro ou amálgama). O paciente era simplesmente questionado sobre quando sentiu 

ou não dor durante o tratamento, e respondia sim ou não. Concluiu-se que maior dor foi relatada 

quando as cavidades eram preparadas com instrumentos rotatórios e restauradas com amálgama 

do que quando preparadas manualmente e restauradas com ionômero de vidro. 

Adicionalmente, o estudo comparou o tamanho das cavidades preparadas com 

instrumentação manual e através de instrumentos rotatórios, concluindo que o uso apenas de 

instrumentos manuais resultaram em cavidades menores que aquelas produzidas com 

instrumentos rotatórios. 

A ansiedade do paciente odontológico está na maioria das vezes relacionada ao uso da alta 

rotação e anestesia, e nenhum destes procedimentos se faz necessário quando se usa o TRA. 

Em outro estudo realizado por Schriks e Amerongen (2003), foi explorada uma possível 

diferença entre a extensão do desconforto sofrido durante o tratamento de cavidades de múltiplas 

faces em molares decíduos através do TRA e um método usando instrumentos rotatórios. De 

acordo com os resultados obtidos, o TRA se mostrou menos estressante para as crianças em 

comparação aos métodos mais usuais. 

 

3.4 O dilema da cárie residual 

Segundo Amerongen (1996), uma das desvantagens da técnica do TRA é a dificuldade na 

remoção completa do tecido cariado, principalmente em lesões pequenas. O uso dos instrumentos 

manuais pode causar fadiga ou cansaço do punho e da mão do operador quando da realização de 



  

várias restaurações. Por isso, aumenta a probabilidade de permanência de cárie residual na 

cavidade preparada. Para avaliar as chances de progressão desta cárie residual deixada sob 

restaurações atraumáticas, é necessário examinar o comportamento dos microorganismos sobre 

diferentes tipos de situações presentes em uma restauração deste tipo, como: restrição do 

suprimento de substrato e influência de componentes liberados pelo ionômero de vidro, como os 

fluoretos. Neste estudo, foi recomendada a remoção total da cárie dentinária antes da restauração 

com ionômero de vidro até que outros estudos sobre o comportamento dos microorganismos e 

remineralização da dentina cariada com o uso deste material fossem realizados. 

Apesar de concordar com Amerongen sobre a necessidade de maiores pesquisas sobre os 

aspectos descritos acima, Ismail (1996) discorda com a conclusão de que toda a dentina cariada 

deve ser removida sempre. Ele alega que em países subdesenvolvidos, onde o TRA é bastante 

indicado, o selamento de cáries é melhor que a extração dentária. 

Em estudo realizado por Weerheijm e Groen (1999), concluiu-se que, para as restaurações 

atraumáticas, a cárie deve ser removida o máximo possível e a capacidade de selamento do 

material restaurador é mais importante que suas propriedades cariostáticas. 

 

3.5 Critérios de avaliação das restaurações atraumáticas 

A avaliação do desempenho clínico das restaurações atraumáticas geralmente utiliza 

métodos de avaliação clínica direta, através do critério classificatório segundo Phantumvanit et 

al. (1996), como mostra a Tabela 3.1. Em todos os estudos que serão descritos neste trabalho, 

quando forem abordados os resultados obtidos com o uso das restaurações atraumáticas tanto em 

dentes decíduos como em permanentes foi utilizado este critério de avaliação. 

 



  

Tabela 3.1 – Códigos e critérios para avaliação das restaurações atraumáticas 

0 = presente, sem defeitos 
1 = presente, pequenos defeitos na margem e/ou desgaste da superfície de menos de 0,5 mm de 
profundidade, não necessitando de reparo 
2 = presente, pequenos defeitos na margem e/ou desgaste da superfície de 0,5 a 1,0 mm de 
profundidade, necessitando de reparo 
3 = presente, defeitos grosseiros na margem e/ou desgaste da superfície de 1,0 mm ou mais de 
profundidade, necessitando de reparo 
4 = ausente, restauração (quase) completamente perdida, necessitando de retratamento 
5 = ausente, outro tratamento foi realizado por qualquer motivo 
6 = dente ausente por qualquer motivo 
9 = impossível de diagnosticar 

 

  

3.6 TRA na dentição decídua 

No estudo feito por Frencken em crianças de comunidades na Tailândia, onde a cárie 

dentária foi tratada com a técnica do TRA, verificou-se que 79% das restaurações de uma face e 

55% de restaurações de múltiplas faces em dentes decíduos após um ano foram consideradas 

satisfatórias (FRENCKEN et al., 1994).   

No Brasil, em estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em bebês 

com idades entre um e três anos em tratamento na bebê-clínica da Faculdade de Odontologia, os 

pacientes selecionados apresentavam ou não atividade de cárie, sendo que as cavidades eram 

oclusais, proximais e cervicais, com profundidade média em dentina e com ausência de 

sintomatologia dolorosa espontânea ou provocada. O ionômero de vidro utilizado foi o Fuji IX 

(GC), com o qual foram realizadas 54 restaurações, das quais 39 tiveram acompanhamento. Após 

um ano, 61,5% das restaurações estavam presentes sem nenhuma necessidade de reparo e 23,1% 

das restaurações necessitavam de pequeno reparo, podendo-se observar o sucesso de 84,6% das 

restaurações avaliadas (FIGUEIREDO et al., 1999). 



  

Em uma avaliação após 30 meses de restaurações atraumáticas realizadas em dentes 

decíduos de 95 crianças no sul da China, foi obtido uma taxa de sucesso de 79% para 

restaurações de classe I e 70% para restaurações de classe V, enquanto que para as restaurações 

de classe II o índice de sucesso foi de 51%. As restaurações de classe III e IV tiveram altos 

índices de falhas, com mais da metade delas perdidas após um ano. Os autores (LO; 

HOLMGREN, 2001) concluíram que o TRA obteve índice de sucesso alto para restaurações de 

uma face (classes I e V) em dentes decíduos, médio para classe II e baixo para restaurações de 

classe III e IV. 

Um estudo com o objetivo de avaliar a permanência de restaurações atraumáticas em 

dentes decíduos em comparação com restaurações tradicionais utilizando amálgama, conduzido 

por Taifour et al. (2003), forneceu resultados após três anos de observação. A amostra foi 

composta por 835 crianças, entre 6 e 7 anos. Através de distribuição ao acaso, 482 crianças foram 

tratadas utilizando-se o TRA e 353 crianças foram tratadas com restauração de amálgama. Nos 

molares decíduos foram realizadas 476 restaurações atraumáticas de uma face e 610 de múltiplas 

faces em comparação com 380 e 425 amálgamas, respectivamente. Não houve diferenças 

estatísticas significativas em respeito a número de restaurações por criança, percentagem de 

restaurações de múltiplas faces e sexo. As restaurações de amálgama foram realizadas com uso 

de brocas e sugadores. O tratamento foi feito por oito cirurgiões dentistas e a anestesia local foi 

raramente utilizada em ambos os grupos tratados. Após três anos, um percentual de sucesso das 

restaurações de TRA e amálgama foi de 86,1% e 79,6% respectivamente. Para as restaurações de 

múltiplas faces o percentual de sucesso foi 48,7% para o TRA e 42,9% para o amálgama. As 

principais falhas em ambos os grupos foram perda da restauração, seguido por fratura para o 

grupo do TRA e defeitos marginais grosseiros para o grupo do amálgama. O estudo concluiu que 



  

após um período de três anos o método do TRA produziu melhores resultados no tratamento de 

cáries em dentes decíduos do que o método tradicional com amálgama.  

Honkala et al. (2003) concluíram em seu estudo realizado no Kwait que , baseado em uma 

avaliação após dois anos de restaurações atraumáticas realizadas em 35 crianças com idade média 

de 5,7 anos, as restaurações de classe I obtiveram alto índice de sucesso. A primeira avaliação foi 

feita após 8,3 meses, e foi observado sucesso de 98,1% (n=83), e a segunda avaliação foi feita 

após 22 meses, com sucesso de 89,4% (n=77). 

 

3.7 TRA na dentição permanente 

No estudo feito por Frencken em crianças de comunidades na Tailândia, onde a cárie 

dentária foi tratada com a técnica do TRA, verificou-se que o índice de sucesso para restaurações 

de uma face em dentes permanentes foi de 93% (FRENCKEN et al., 1994). 

Em estudo realizado por Frencken no Zimbábue entre 618 escolares com idade média de 

14 anos, de 1994 a 1997, um novo ionômero de vidro (Fuji IX - GC) foi usado como selante e 

material restaurador. Um total de 297 restaurações de uma face e 95 selantes foram realizados em 

142 e 66 estudantes, respectivamente. Após três anos, 206 restaurações de uma face e 66 selantes 

estavam disponíveis para avaliação. Os índices de sucesso obtidos para as restaurações e selantes 

em dentes permanentes foram de 88,3% e 71,4%, respectivamente.  Neste estudo concluiu-se que 

o TRA proporcionou alta qualidade de cuidados preventivos e restauradores à população 

estudada. O TRA se tornou uma das modalidades de tratamento disponíveis no manejo da cárie 

dentária para os profissionais da saúde bucal (FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1998). 

Em estudo realizado entre crianças do Cambodia, por Mallow, Durward e Klaipo (1998), 

89 dentes permanentes foram restaurados usando a técnica do TRA e o cimento de ionômero de 



  

vidro Fuji II(GC). Após um e três anos, 86,4 % e 79,5% das restaurações estavam presentes, e 

foram julgadas satisfatórias 76,3% após um ano e 57,9% após três anos. 

Taifour et al. (2003) acompanharam por três anos dois grupos de tratamento, em um 

estudo realizado com 679 crianças com idade média de 7,5 anos, onde 369 foram tratadas através 

do TRA e 310 através do método tradicional utilizando amálgama.  Oito cirurgiões dentistas 

produziram um total de 1118 restaurações de uma e múltiplas faces. Após três anos, o sucesso 

para restaurações atraumáticas e de amálgama para cavidades de uma face foi respectivamente de 

82,1% e 76,9. 

O índice de sucesso após seis anos de restaurações oclusais com amálgama e ionômero de 

vidro utilizando três técnicas de intervenção mínima foi verificado por Mandari, Frencken e van’t 

Hof (2003). Um total de 341 restaurações em 114 crianças foram avaliadas após seis anos. O 

índice de sucesso das restaurações oclusais após seis anos foi de 72% para as restaurações com 

ionômero de vidro e 73% para as restaurações de amálgama. O estudo concluiu que o método do 

TRA obteve uma performance igualmente boa em relação aos métodos restauradores 

convencionais que usaram equipamentos dentários elétricos e amálgama, em restaurações de 

superfícies oclusais após seis anos. 

 

3.8 TRA e saúde pública 

 O TRA tem sido utilizado em programas de saúde pública, combinado a atividades 

preventivas, como recomendado por Frencken et al. (1997) no Manual da OMS sobre TRA. 

Em um programa desenvolvido pela Universidade Federal de Alagoas por Baía e 

Salgueiro (2000) o TRA, associado a atividades educativas e preventivas, foi realizado em 30 

crianças de ambos os sexos, com idades de 4 a 7 anos, em dentes decíduos e permanentes, com o 



  

objetivo de avaliar o grau de aceitação da técnica pelos pacientes e analisar as alterações 

ocorridas na microbiota oral pós-tratamento. De acordo com os resultados do perfil 

epidemiológico, houve uma redução de 23,96% de microorganismos presentes na saliva nas 

primeiras 24 horas após o tratamento restaurador atraumático utilizando ionômero de vidro. 

Porém, os resultados das amostras coletadas com 14 e 28 dias pós-tratamento mostraram que 

houve o restabelecimento da microbiota oral dos pacientes tratados. Em relação ao programa 

educativo foram obtidos excelentes resultados quanto à participação, motivação e grau de 

aceitação (98%) dos mesmos. Apenas uma das trinta crianças tratadas relatou sensibilidade 

durante procedimento operatório. 

Em Apuiarés (CE), foi viabilizado o TRA através do programa “Sorrindo com Saúde”. 

Foram atendidos 235 moradores com idades entre 12 e 21 anos, resultando em 1812 dentes 

tratados (1549 selantes e 263 restaurações). O tratamento curativo era associado a uma porção 

preventiva, onde eram realizadas palestras educativas, distribuição de folhetos explicativos com 

informações sobre dieta e higiene bucal, além de auxílio na escovação dentária aos pacientes 

antes de receberem o tratamento. Todos recebiam aplicação tópica de gel fluoretado 

(CHEVITARESE et al., 2002).  

Tourino et al. (2002) concluíram que o TRA deve ser introduzido nos currículos de 

odontologia e os serviços de saúde pública também devem adotar esta técnica como medida 

alternativa para o tratamento da cárie, devido ao baixo custo e facilidade de execução da técnica. 

Helderman, Lo e Holmgren (2003), em seu Guia para planejamento, implementação e 

avaliação de projetos demonstrativos de cuidados em saúde bucal para populações 

desprivilegiadas, propuseram a utilização do TRA como parte de um pacote básico de cuidados 

em saúde bucal para países com mercado econômico não estabilizado. O pacote conteria três 



  

componentes essenciais: cuidados emergenciais, exposição apropriada a fluoretos e tratamento 

restaurador atraumático. 

Honkala e Honkala (2002) desenvolveram um programa preventivo/restaurador para 

pessoas idosas na Finlândia, onde os pacientes recebiam o TRA e atividades educativas em casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudo 

Foi realizado um estudo descritivo do tipo transversal. 

 

4.2 População de estudo 

A população estudada correspondeu aos cirurgiões dentistas lotados e atuantes nas 

unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia no ano de 2003, num total de 

255 profissionais. 

 

4.3 Amostragem 

Compuseram a amostra todos os cirurgiões dentistas da Secretaria Municipal de Saúde em 

atividade nas unidades de saúde de Goiânia no mês de agosto de 2003. Foram excluídos aqueles 

em férias, em licença por qualquer motivo e os aposentados. 

 

4.4 Variáveis de estudo 

• Conhecimento sobre TRA; 

• Uso da técnica; 

• Natureza do serviço onde é utilizada; 

• Opinião quanto à sua eficácia; 

• Opinião quanto ao uso no serviço público.  

 

4.5 Instrumento de coleta de dados 



  

Os dados foram coletados através de um questionário auto-aplicativo contendo perguntas 

abertas e fechadas (Apêndice A), elaborado para o presente estudo e pré-testado entre os 

cirurgiões dentistas da rede pública municipal de Trindade/Go e Inhumas/Go. 

A primeira versão do questionário utilizado como piloto, aplicado entre cinco cirurgiões 

dentistas da Secretaria Municipal de Saúde de Inhumas, era dividido em quatro partes, sendo uma 

parte com a identificação geral do respondente, uma segunda parte com perguntas voltadas à 

verificação do conhecimento sobre TRA, uma terceira parte buscando informações sobre o uso 

do TRA e finalmente uma parte com perguntas sobre a aceitação do TRA. Em todas as partes 

existiam perguntas abertas e fechadas. 

Verificou-se que a maioria tinha conhecimento sobre TRA, sendo que alguns confundiam 

a técnica com adequação do meio bucal. Apenas um respondente nunca havia tido conhecimento 

sobre a técnica e relatou dificuldade em responder ao questionário, justificando que deveríamos 

rever as perguntas nos casos dos profissionais que nunca haviam ouvido falar sobre TRA. 

Esta versão foi então modificada e a segunda versão do questionário, testado entre seis 

cirurgiões dentistas da rede pública municipal de Trindade, continha vinte perguntas, das quais 

dez eram destinadas à verificação do conhecimento da técnica e suas indicações, e as outras dez 

distribuídas entre o uso, aceitação e identificação geral do respondente. Existiam perguntas 

abertas e fechadas. 

Notou-se um bom nível de conhecimento sobre a técnica, e apenas dois respondentes 

nunca haviam ouvido falar sobre ela. Também foi observado que os profissionais associavam 

TRA com adequação do meio bucal. O questionário foi considerado demasiadamente longo por 

alguns profissionais. 



  

Através das respostas obtidas foram identificadas as dificuldades que os profissionais 

tiveram em responder aos questionários utilizados como piloto, e então foi elaborada a versão 

definitiva a ser utilizada na pesquisa, onde todas as dez questões sobre conhecimento foram 

condensadas em uma do tipo Verdadeiro ou Falso, reduzindo assim a extensão do questionário. 

 

4.6 Aspectos éticos 

Inicialmente foi enviado um ofício ao coordenador do Departamento de Saúde Bucal da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia contendo a identificação e os objetivos da pesquisa, e 

solicitando autorização para que pudesse ser realizada (Apêndice B). Fomos informados de que a 

pesquisa deveria ser aprovada também pelo Secretário de Saúde, e então foi enviado um ofício ao 

seu gabinete contendo as informações pertinentes e pedido de autorização para realização da 

pesquisa (Apêndice C). Recebemos posteriormente um memorando autorizando a realização da 

mesma, o qual foi enviado aos diretores dos distritos sanitários e das unidades de saúde (Anexo 

A) 

Em seguida, o projeto da pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, acompanhado de uma declaração dos pesquisadores 

sobre o caráter sigiloso da pesquisa (Apêndice D). O documento contendo a aprovação da 

pesquisa por este Comitê está no anexo B. Apesar de constar a data de 30 de outubro de 2003 no 

documento, recebemos comunicação verbal da aprovação do projeto antes da coleta dos dados. 

Junto aos questionários enviados aos cirurgiões dentistas eram anexados um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, onde, o profissional era convidado a participar da pesquisa e 

esclarecido sobre a mesma e seus objetivos, bem como sobre o sigilo das respostas (Apêndice E). 

 



  

4.7 Procedimentos para a coleta dos dados 

Foi obtida junto ao Coordenador do Departamento de Saúde Bucal da Secretaria de  

Saúde de Goiânia, planilha com os nomes e as lotações dos profissionais componentes da 

amostra, a fim de que os questionários fossem enviados em envelopes nominais ao cirurgião 

dentista participante. Os envelopes foram agrupados por unidade de saúde em embalagens 

plásticas endereçadas aos diretores das unidades, acompanhadas de um memorando assinado pelo 

Coordenador autorizando a pesquisa (ANEXO C), e de um ofício contendo informações sobre a 

mesma (APÊNDICE F). Por fim, estas embalagens  foram agrupadas em pacotes endereçados aos 

nove distritos sanitários de Goiânia. 

Os pacotes foram entregues em mãos aos diretores dos distritos, em 18/08/2003, e então 

enviados para as unidades onde atuavam os profissionais. O prazo determinado para a coleta dos 

dados foi de 20/08 a 1º /09 de 2003. No entanto, muitos foram recebidos após este prazo. 

O serviço de malote da Secretaria de Saúde foi o responsável pelo retorno dos 

questionários, que eram coletados nas unidades e entregues ao Coordenador, quando eram 

acondicionados em uma caixa-arquivo deixada no departamento para este fim. Para que         

fosse respeitado o sigilo, os questionários eram retirados dos envelopes e empilhados       

aleatoriamente, sem conhecimento do nome do participante por parte dos pesquisadores. 

 

4.8 Tabulação dos dados 

Foi criado um banco de dados em computador, utilizando-se o programa Excel. 

 

4.9 Apresentação dos dados 

Os dados foram apresentados em tabelas, contendo valores absolutos e porcentagens. 



  

5 RESULTADOS 

             

Foram enviados 255 questionários, dos quais 147 foram devolvidos. Destes, 21 estavam 

em branco. A taxa de retorno foi de aproximadamente 50%. A amostra final foi composta por 

126 cirurgiões dentistas.  

A média de idade dos cirurgiões dentistas foi de 41 anos, distribuindo-se de 28 a 65 anos, 

sendo que 40 eram do sexo masculino, 76 do sexo feminino e 7 não informados. O tempo médio 

de graduação foi de 17 anos, e 72 participantes possuíam pelo menos um curso de pós-graduação, 

com maior freqüência para cursos em saúde pública e áreas afins (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1- Características gerais da amostra (n=126) 
Características n % 

Idade (em anos) 
28 a 30 
31 a 40 
41 a 65 
Não especificado 
Sexo 
Masculino 
Feminino 
Não especificado 
Tempo de graduação(em anos) 
De 2 a 10 
De 11 a 20 
Acima de 21 
Não especificado 
Possui pós-graduação 
Sim 
Não 
Em branco 
Pós-graduação cursada* 
Saúde pública e áreas afins 
Reabilitação oral 
Dentística restauradora 
Odontopediatria 
Periodontia 
Endodontia 
Ortodontia 
Implantodontia 
Odontologia em saúde coletiva 
Cirurgia buco maxilo facial 
Docência universitária 

 
12 
51 
53 
10 
 

40 
79 
7 
 

30 
51 
38 
7 
 

74 
43 
9 
 

24 
11 
7 

14 
5 
9 
5  
1 
1 
2 
2 

 
9,5 
40,4 
42 
7,9 

 
31,7 
62,6 
5,5 

 
23,8 
40,4 
30,1 
5,5 

 
58,7 
34,1 
7,1 

 
19 
8,7 
5,5 
11,1 
3,9 
7,1 
3,9 
0,7 
0,7 
1,5 
1,5 

*Mais de uma resposta. 



  

Dos 126 respondentes, 71% já haviam ouvido falar do TRA (Tabela 5.2), sendo que 

mesmo aqueles que nunca ouviram falar ou deixaram esta questão em branco também 

responderam às demais questões do questionário. As principais fontes de obtenção de 

informações sobre o método foram publicações, através de colegas e em congressos. Apenas seis 

respondentes ouviram falar do método no curso de graduação (Tabela 5.3). 

Tabela 5.2 - Informação sobre TRA entre Cirurgiões Dentistas 
da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – 2003 (n = 126) 
Informação N % 
Já ouviu falar 
Nunca ouviu falar 
Em branco 

89 
33 
4 

71 
26 
3 

 
 
 
Tabela 5.3 - Principais fontes de obtenção de informações 
sobre o TRA entre Cirurgiões Dentistas da Secretaria  
Municipal de Saúde de Goiânia – 2003 (n = 126) 
Fonte* n % 
Graduação 
Atualização 
Especialização  
Mestrado 
Congresso 
Publicações 
Internet 
Colegas 
Outros (não especificado) 
Em branco 

6 
15 
13 
1 

25 
45 
3 

32 
4 

33  

4,7 
11,9 
10,3 
0,7 
19,8 
35,7 
2,3 
25,3 
3,1 
26,1 

*Mais de uma resposta. 

A Tabela 5.4 mostra o conhecimento sobre o TRA entre os 91 participantes que 

responderam a 10 afirmativas do tipo Verdadeiro e Falso, com um índice de acerto de 74%. Os 

maiores índices de erro foram relativos às afirmativas em que o TRA é definido como o mesmo 

que adequação do meio bucal ou não. A maioria dos questionados sabe que o TRA pode ser 

usado tanto em dentes anteriores quanto posteriores e que não deve ser usado em dentes com 

exposição pulpar ou história de dor prolongada.  



  

Tabela 5.4- Conhecimento sobre TRA entre cirurgiões dentistas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia – 2003 (n=91) 
Afirmativas Responderam corretamente 

           n                          % 
Verdadeiras 
O TRA pode ser usado por quaisquer pacientes (bebês, crianças,adolescentes, 
adultos, portadores de necessidades especiais, gestantes e idosos). 
 
O TRA, diferentemente de adequação do meio bucal é um tratamento 
restaurador definitivo. 
 
O TRA pode ser usado tanto em dentes anteriores quanto 
posteriores.   
        
O TRA não pode ser usado em dentes com exposição pulpar ou história de 
dor prolongada. 
 
O material restaurador atualmente usado para a realização do TRA é o 
ionômero de vidro. 
 
Para realizar o TRA são necessários os seguintes instrumentais: cureta para 
dentina, recortadores, espátula, placa de vidro e aplicador.  
 
Não é necessário equipamento elétrico para a realização do TRA.                       
 
Falsas 
O TRA somente pode ser usado na dentição decídua.                                           
 
O TRA é o mesmo que adequação do meio bucal.                                                
 
A resina composta ou o IRM também podem ser utilizados para a realização 
do TRA.   
 
Total de respostas corretas 

 
 

66 
 
 

43 
 
 

73 
 
 

63 
 
 

83 
 
 

84 
 

77 
 
 

71 
 

57 
 

57 
 

674 

 
 

72,5 
 
 

47,2 
 
 

80,2 
 
 

69,2 
 
 

91,2 
 
 

92,3 
 

84,6 
 
 

78 
 

62,6 
 

62,6 
 
 

74 

 

As afirmativas com maior índice de acerto, foram relativas ao material restaurador de 

escolha para a realização do TRA ser o ionômero de vidro, com 83 acertos e ao material e 

instrumental necessários para a realização da técnica (84 acertos) que, segundo 77 acertadores, 

não necessita de equipamento elétrico para ser realizada. Contudo, apenas 57 (62,6%) 

concordaram que o IRM ou a resina composta não são materiais de escolha quando da aplicação 

do TRA. 

Um total de 23 respondentes (18,1%) relataram usar a técnica ou já terem usado no 

passado, seja no serviço público ou consultório particular, ou ainda em ambos (Tabela 5.5), 



  

dentre os quais 14  obtiveram resultados satisfatórios, 9 obtiveram resultados relativamente 

satisfatórios e nenhum considerou os resultados obtidos insatisfatórios (Tabela 5.6). Entre os que 

nunca utilizaram a técnica, 50 (39,6%) disseram que pretendem utilizar. 

 
Tabela 5.5- Experiência com o TRA entre Cirurgiões Dentistas 
da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia– 2003 (n=126) 
Experiência n % 
Usam atualmente 
Consultório particular 
Serviço público 
Ambos 
Usaram no passado 
Consultório particular 
Faculdade de odontologia 
Não especificado 
Nunca usaram   
Pretendem utilizar 
Não pretendem utilizar 
Em branco 
Nulo                   

20 
1 
11 
8 
3 
1 
1 
1 
72 
50 
22 
30 
1 

15,8 
0,7 
8,7 
6,5 
2,3 
0,7 
0,7 
0,7 

57,1 
39,6 
17,4 
23,8 
0,7  

 
 
Tabela 5.6 - Resultados obtidos com o uso do TRA entre Cirurgiões 
Dentistas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – 2003 (n = 23) 
Resultado n % 
Satisfatório 
Relativamente satisfatório 
Insatisfatório 

14 
9 
0 

60,8 
39,2 

0 
 

O TRA foi considerado eficaz por 42,8% dos respondentes, enquanto que 7 indivíduos 

não consideravam a técnica eficaz, e uma parcela significativa apresentou pelo menos alguma 

dúvida quanto à sua eficácia (Tabela 5.7). 

Tabela 5.7 - Aceitação do TRA entre Cirurgiões Dentistas da 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – 2003 (n = 126) 
Aceitação n % 
Acredita na eficácia 
Não acredita na eficácia 
Tem dúvida 
Em branco / nulo 

54 
7 
32 
33 

42,8 
5,5 

25,3 
26,1 



  

 

Entre os respondentes que consideravam a técnica eficaz, as justificativas apresentadas 

foram: bons resultados clínicos e/ou científicos obtidos com a técnica, as propriedades do 

ionômero de vidro, o caráter atraumático da técnica, praticidade, uso como paliativo e baixo custo 

(Tabela 5.8).  

 

Tabela 5.8- Justificativas apresentadas pelos Cirurgiões Dentistas da 
Secretaria de Saúde de Goiânia que acreditam na eficácia do TRA (n=54) 
Justificativas* n % 
Bons resultados clínicos e/ou científicos 
Propriedades do ionômero de vidro 
Caráter atraumático da técnica 
Praticidade 
Citaram indicações da técnica 
Paliativo 
Baixo custo 
Não esclarecido 
Em branco 

9 
8 
7 
7 
7 
4 
3 
5 

13 

16,6 
14,8 
12,9 
12,9 
12,9 
7,4 
5,5 
9,2 
24 

*Mais de uma resposta. 

 

Alguns relataram não acreditar na eficácia do TRA, justificando que o instrumental e/ou 

material disponíveis no serviço público são inadequados, que ainda existe pouco conhecimento 

e/ou experiência dos profissionais com o método, dificuldade no diagnóstico, falhas nas 

restaurações por perda ou necrose, pela falta de remoção completa da cárie e ainda os que 

consideram o método como apenas um paliativo (Tabela 5.9).  

 

Tabela 5.9- Justificativas apresentadas pelos Cirurgiões Dentistas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia que não acreditam na eficácia do TRA (n=7) 
Justificativa* n % 
Falta de conhecimento/experiência do profissional 
Material/instrumental disponíveis no serviço público inadequados 
Falha da restauração (perda/necrose) 
Dificuldade no diagnóstico 

3 
3 
2 
2 

42,8 
42,8 
28,5 
28,5 



  

Falta de remoção completa da cárie 
Paliativo 

2 
1 

28,5 
14,2 

*Mais de uma resposta. 
 
 

Entre os indivíduos que tinham dúvida quanto à eficácia do método, as justificativas 

apresentadas foram devidas à falta de experiência ou conhecimento em relação ao método do 

TRA, falhas das restaurações devido a recidiva ou progressão da cárie, falta de acompanhamento 

do paciente e dúvidas quanto à durabilidade do material restaurador utilizado, o ionômero de 

vidro (Tabela 5.10). 

 

Tabela 5.10- Justificativas apresentadas pelos Cirurgiões Dentistas da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia que têm dúvidas quanto à eficácia do TRA (n=32) 
Justificativas* n % 
Falta de conhecimento/ experiência do profissional 
Falha da restauração (recidiva, progressão da cárie) 
Falta de acompanhamento do paciente 
Durabilidade do ionômero 
Necessidade de mais pesquisas 
Em branco 

15 
4 
2 
1 
1 
9  

46,8 
12,5 
6,2 
3,1 
3,1 

28,1  
*Mais de uma resposta. 
 
 

A maioria dos respondentes achava que o método deve ser utilizado no serviço público 

(Tabela 5.11), justificando que ocorreria uma melhora no atendimento pela praticidade da 

técnica, baixo custo, bons resultados obtidos, propriedades do ionômero de vidro, caráter 

atraumático da técnica, e também porque o método já vem sendo utilizado. Alguns acreditavam 

na utilização da técnica no serviço público, mas apresentaram algumas restrições (Tabela 5.12). 

 

 

 

Tabela 5.11 - Opinião dos Cirurgiões Dentistas da 



  

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia sobre a 
realização do TRA pelo serviço público – 2003 (n = 126) 
Opinião n % 
Deve ser realizado 
Não deve ser realizado 
Tem dúvida 
Em branco 

71 
8 

23 
24 

56,3 
6,3 

18,2 
19 

    

 
Tabela 5.12- Justificativas dos Cirurgiões Dentistas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia para a utilização do TRA no serviço público (n=71) 
Justificativa* n % 
Praticidade, melhora no atendimento 
Baixo custo 
Citaram indicações da técnica 
Já é usado 
Bons resultados clínicos/evidências científicas 
Se houver comprovação da eficácia 
Se houver acompanhamento 
Propriedades do ionômero de vidro 
Caráter atraumático da técnica 
Não esclarecido 
Em branco 

30 
15 
12 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
14 

42,2 
21,1 
16,9 
4,2 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
1,4 
4,2 

19,7 
*Mais de uma resposta. 
 
 
 

Existiam também aqueles que achavam o método impróprio ao serviço público (Tabela 

5.11), devido à má qualidade do material disponível (curetas sem corte, ionômero de vidro de 

baixa qualidade), falhas na aplicação e por considerar o TRA como um paliativo (Tabela 5.13). 

 
Tabela 5.13- Justificativas dos Cirurgiões Dentistas da 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia para a não 
utilização do TRA no serviço público (n=8) 
Justificativa* n % 
Má qualidade do material 
Falhas na aplicação 
Paliativo 
Não esclarecido 
Em branco 

1 
1 
1 
1 
4 

12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
50 

*Mais de uma resposta. 



  

Entre os profissionais que tinham dúvidas quanto à utilização do TRA no serviço público 

(Tabela 5.11), as justificativas apresentadas foram devidas ao conhecimento insuficiente dos 

profissionais que atuam no serviço sobre o método, falta de acompanhamento dos pacientes, 

limitações da técnica (não especificadas), má qualidade do material disponível, necessidade de 

mais estudos sobre o TRA, e pouca aceitação dos procedimentos por parte de profissionais e 

pacientes (Tabela 5.14). 

 

Tabela 5.14: Justificativas dos Cirurgiões Dentistas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia que têm dúvidas quanto à utilização do TRA no serviço público (n=23) 
Justificativa* n % 
Falta de conhecimento dos profissionais 
Falta de acompanhamento 
Limitações da técnica 
Falta de aceitação dos profissionais e pacientes 
Má qualidade do material 
Necessidade de mais estudos 
Citaram indicações da técnica 
Não esclarecido 
Em branco 

7 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
5  

30,4 
13 
13 
13 
8,6 
4,3 
4,3 
4,3 

21,7 
*Mais de uma resposta. 
 
 

Por fim, a tabela 5.15 mostra que existia interesse por parte da maioria dos participantes 

em obter mais informações e/ou aprimoramento técnico sobre TRA. 

 

Tabela 5.15 - Interesse dos Cirurgiões Dentistas da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia em obter informações e  
aprimoramento técnico sobre TRA – 2003 ( n = 126) 
Tem interesse n % 
Sim 
Não 
Em branco 

 107 
10 
9 

84,9 
7,9 
7,2      

 
 

 



  

6 DISCUSSÃO 

 

O TRA foi desenvolvido em resposta às necessidades de tratamento de comunidades 

desprovidas de recursos tecnológicos sofisticados. No entanto, tem sido usado mesmo em locais 

onde existem condições de se realizar os tratamentos restauradores convencionais. Isso é 

facilmente explicado pela praticidade da técnica, baixo custo quando comparado a outros 

métodos restauradores mais convencionais (MICKENAUTSCH et al., 1999) e pelo conforto que 

proporciona ao paciente por dispensar o uso da alta rotação e da anestesia na maioria dos casos. 

O método vem sendo cada vez mais difundido em diversos países, e já existe informação 

significativa entre os cirurgiões dentistas que atuam no serviço público de Goiânia, apesar de não 

haver sido abordado nos cursos de graduação onde se formou a maioria destes profissionais. As 

publicações científicas ainda são o principal meio de divulgação do TRA, além da propaganda 

‘boca-a-boca’ feita por alguns profissionais que utilizam o método e se beneficiam com as 

vantagens que ele proporciona. Poucos destes profissionais obtiveram informações através da 

internet, onde existe vasta literatura sobre TRA, além de inúmeros outros assuntos de interesse do 

cirurgião dentista. 

Apesar de ser um tratamento restaurador definitivo, muitos ainda o confundem com 

adequação do meio bucal, o que pode ser explicado na maioria das vezes pelos vários pontos em 

comum entre os dois procedimentos. Como exemplo, em ambos os casos é utilizado o mesmo 

material restaurador e na maioria das vezes os mesmos materiais e instrumentais, além da não 

necessidade do uso de anestesia local e alta rotação. No entanto, a maioria dos profissionais 

pesquisados demonstrara ter um bom conhecimento sobre o TRA e suas indicações. 



  

Como na grande maioria dos estudos sobre a eficácia do TRA, onde são encontrados bons 

resultados com a aplicação do método, entre os profissionais de Goiânia que já o têm utilizado 

foram obtidos resultados igualmente satisfatórios, e é importante ressaltar que eles o têm 

utilizado não apenas no serviço público, mas também em seus consultórios particulares, o que 

evidencia que o TRA é apropriado a todo e qualquer segmento sócio-econômico, e não apenas a 

populações de baixa renda e poucos recursos tecnológicos. Porém, uma grande maioria dos 

profissionais pesquisados nunca teve experiências com a utilização do TRA, o que mostra que a 

técnica ainda é utilizada de modo restrito, o que se deve principalmente pela falta de preparo 

técnico destes profissionais, uma vez que muitos deles relatam que nunca utilizaram, mas 

pretendem utilizar. 

Um grande percentual dos questionados acredita na sua eficácia, e as justificativas 

apresentadas reforçam a existência de um conhecimento significativo destes profissionais sobre o 

método que, quando comparado a outros procedimentos restauradores convencionais, apresenta 

um menor custo, é mais rápido e prático, diminui o desconforto e a ansiedade dos pacientes, além 

de ser mais eficaz no controle da cárie devido às propriedades do ionômero de vidro, 

principalmente a liberação constante de flúor (BAÍA; SALGUEIRO, 2000; TOURINO et al., 

2002). 

Já as justificativas apresentadas por aqueles profissionais que não acreditam ou têm 

dúvida quanto à sua eficácia, revelaram que existe entre eles um conhecimento limitado ou uma 

falta de preparo em relação ao TRA, uma vez que são equivocadas em sua maioria ou se referem 

a dificuldades no diagnóstico e falta de conhecimento ou experiência com o tema. Havia, porém 

questões relevantes, como a durabilidade do material restaurador disponível atualmente no 

serviço público de Goiânia (Vidrion-SSWhite), que não é apropriado para o TRA e, portanto 



  

menos eficaz quando comparado a outros materiais, como por exemplo o Fuji IX (GC), devido à 

pouca compatibilidade com umidade  e menor resistência ao desgaste superficial. 

Outra dúvida referia-se à falta de remoção completa do tecido cariado, o que poderia levar 

a falhas nas restaurações devido à recidiva ou progressão da cárie, porém, os estudos realizados 

demonstram que a falta de remoção da dentina infectada, removendo-se apenas a dentina 

amolecida, não compromete as restaurações ou a saúde dental (MERTZ-FAIRHURST, 1998), e a 

quantidade de microorganismos presentes antes da colocação do material restaurador na cavidade 

influi no sucesso da restauração (LO; HOLMGREN, 2001). Havia ainda os que atribuíam falhas 

ao TRA devidas a perda das restaurações e necrose pulpar, o que poderia também ser explicado 

por indicação ou técnica inadequadas, uma vez que é contra indicado para dentes com 

comprometimento pulpar (FRENCKEN et al., 1997) e o sucesso das restaurações está associado à 

experiência do operador com a técnica (FRENCKEN; MAKONI; SITHOLE, 1998). 

A opinião da maioria dos profissionais pesquisados é a de que o TRA deveria ser 

realizado no serviço público, e as justificativas apontam para as inúmeras vantagens obtidas 

através do seu uso, principalmente no que se refere a uma melhoria no atendimento pela 

praticidade e agilidade dos procedimentos, o que amenizaria o problema da enorme demanda 

reprimida com necessidades de tratamento, e pelo baixo custo que proporciona. 

As justificativas apresentadas por aqueles que achavam que o TRA não deve ser utilizado 

no serviço público referem-se a falhas na aplicação, o que mais uma vez sugere a inexperiência 

de alguns com o método, e à má qualidade do material disponível neste serviço. 

É interessante notar que alguns profissionais indicaram a técnica ou acreditavam em sua 

eficácia justificando que é usada como um paliativo. Já outros a contra-indicaram pelo mesmo 

motivo, o que evidencia novamente a insuficiência de informação, uma vez que o TRA é um 



  

tratamento restaurador definitivo, de acordo com o manual da Organização Mundial de Saúde 

sobre TRA (FRENCKEN et al, 1997). 

O maior número de dúvidas levantadas quanto à utilização do TRA pelo serviço público 

foram devidas novamente à falta de conhecimento ou experiência de alguns profissionais. Outros 

questionaram a falta de acompanhamento do paciente do serviço público, o que é perfeitamente 

passível de superação, a partir do momento em que houver um melhor preparo dos profissionais e 

dos pacientes para esta finalidade, até mesmo porque o retorno do paciente já acontece em grande 

parte dos serviços odontológicos. Alguns respondentes alegaram pouca aceitação por parte de 

profissionais e pacientes em relação a tal tratamento, o que demonstra que há necessidade de um 

maior preparo técnico dos profissionais que atuam no serviço público em relação às indicações e 

vantagens do TRA, até mesmo para que possam esclarecer seus pacientes de maneira adequada. 

Isto, no caso dos profissionais que fizeram parte do presente estudo, parece não ser um obstáculo 

uma vez que a grande maioria dos profissionais gostaria de receber maior aprimoramento técnico 

e conhecimento sobre TRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 CONCLUSÃO 

 

• A maioria dos Cirurgiões Dentistas da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia conhece as indicações e procedimentos técnicos do TRA. Contudo, estes 

profissionais necessitam de aprimoramento técnico e maior conhecimento em relação aos 

aspectos que diferem o TRA da adequação do meio bucal, e que fazem do TRA um 

tratamento restaurador definitivo; 

• As principais fontes de informação sobre TRA entre estes profissionais são 

as publicações científicas e através de colegas; 

• O TRA tem sido utilizado por uma pequena parcela dos profissionais 

pesquisados, tanto no serviço público como no consultório particular; 

• Os resultados obtidos por estes profissionais que têm experiência com o 

uso do TRA foram satisfatórios em sua maioria; 

• A maioria dos profissionais acredita na eficácia do TRA; 

• A maioria dos profissionais acha que o TRA deveria ser utilizado no 

serviço público; 

• Existe interesse em obter maior conhecimento e/ou aprimoramento técnico 

sobre TRA pela maior parte dos cirurgiões dentistas da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia. 

 

 

 

 



  

8 RECOMENDAÇÕES 

 

Com base na literatura referente ao TRA, recomendamos que o serviço público 

odontológico de Goiânia considere a possibilidade de uso da técnica, devido à praticidade 

e baixo custo para sua realização, no sentido de melhorar o atendimento e agilizar a 

conclusão dos tratamentos, devendo ser associado a medidas de prevenção e educação em 

saúde no contexto da promoção da saúde. Os resultados do presente estudo mostram que, 

para isso, a Secretaria Municipal de Saúde necessita capacitar melhor seus profissionais 

para a técnica. As Faculdades de Odontologia, por sua vez, devem incluir o TRA em seus 

currículos, como uma alternativa de tratamento da cárie.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 
1a – VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DO TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO 
(TRA OU ART)? 
1 (  ) Sim  
2 (  ) Não  
 
2a – INFORME ONDE VOCÊ OUVIU FALAR SOBRE O TRA: 
1 (  ) Graduação                            2 (  ) Atualização                     3 (  ) Especialização 
4 (  ) Mestrado                              5 (  ) Doutorado                              6 (  ) Congresso 
7 (  ) Publicações                          8 (  ) Internet                                   9 (  ) Colegas 
10(  ) Outro. [QUAL?]____________________________________________________ 
 
3a – CLASSIFIQUE AS AFIRMAÇÕES A SEGUIR COMO VERDADEIRAS(V)  OU 
FALSAS(F): 
1 – O TRA pode ser usado em quaisquer pacientes (bebês, crianças, adolescentes, adultos, 

portadores de necessidades especiais, gestantes e idosos) V(  )    F(  ) 

2 – O TRA somente pode ser usado na dentição decídua. V(  )   F(  ) 

3 – O TRA é o mesmo que adequação do meio bucal. V(  )   F(  ) 

4 – O TRA, diferentemente da adequação do meio bucal, é um tratamento restaurador definitivo. 

V(  )   F(  ) 

5 – O TRA pode ser usado tanto em dentes anteriores quanto posteriores.  V(  )   F(  ) 

6 – O TRA não pode ser usado em dentes com exposição pulpar ou história de dor prolongada.  

V(  )   F(  ) 

7 – O material restaurador atualmente usado para a realização do TRA é o ionômero de vidro.  V(  

)   F(  ) 

8 – A resina composta ou o IRM também podem ser utilizados para a realização do TRA.   

V(  )   F(  ) 

9 – Para realizar o TRA são necessários os seguintes instrumentais: cureta para dentina, 

recortadores, espátula, placa de vidro e aplicador.  V(  )   F(  ) 

10 – Não é necessário equipamento elétrico para a realização do TRA.  V(  )   F(  ) 

 
4a – QUAL É SUA EXPERIÊNCIA COM O TRA? (SE VOCÊ USA OU JÁ USOU A 
TÉCNICA, POR FAVOR ESPECIFIQUE SE NO SERVIÇO PÚBLICO, CONSULTÓRIO 
PARTICULAR OU EM AMBOS) 
1(  ) Sim, uso atualmente. Onde?_____________________________________________ 
2(  ) Sim, já usei mas não uso mais. Onde? _____________________________________ 
3(  ) Não e não pretendo utilizar. [PULE PARA A QUESTÃO 6] 



  

4(  ) Não, mas pretendo utilizar. [PULE PARA A QUESTÃO 6] 
5a – QUE RESULTADOS VOCÊ TEM OBTIDO OU OBTEVE COM O TRA? 
1 (  ) Satisfatório 
2 (  ) Relativamente Satisfatório  
3 (  ) Insatisfatório 
4 (  ) Não Sei 
 
 
[PARA AS QUESTÕES  6 E 7, POR FAVOR DÊ UMA BREVE JUSTIFICATIVA APÓS 

ASSINALAR SUA ESCOLHA] 

 
6a – VOCÊ ACREDITA NA EFICÁCIA DO TRA? 
  1 (  ) Sim                                    2 (  ) Não                               3 (  ) Tenho dúvida   
JUSTIFICATIVA:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
7a – VOCÊ ACHA QUE O TRA DEVERIA SER REALIZADO NO SERVIÇO PÚBLICO? 
  1 (  ) Sim                                    2 (  ) Não                                 3 (  ) Tenho dúvida 
JUSTIFICATIVA:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
8a – VOCÊ TEM INTERESSE EM OBTER MAIS INFORMAÇÕES E/OU 
APRIMORAMENTO TÉCNICO SOBRE O TRA? 
  1 (  ) Sim                                   2 (  ) Não 
 
9a – SUA IDADE: _______                    
 
10a – SEXO: 1 (   ) Feminino   2 (   ) Masculino 
 
11a – EM QUE ANO CONCLUIU A GRADUAÇÃO?________ 
 
12a – POSSUI PÓS-GRADUAÇÃO? (  ) Sim [QUAL?]___________________________ 
                                                               (  ) Não 
 

MUITO OBRIGADO. SUA PARTICIPAÇÃO EM NOSSA PESQUISA MUITO NOS 

HONROU. POR GENTILEZA, COLOQUE SEU QUESTIONÁRIO NO ENVELOPE E 

ENTREGUE-O À(O) DIRETOR(A) DA UNIDADE. OS RESULTADOS DA PESQUISA 

ESTARÃO DISPONÍVEIS EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÂNIA. 

 

Os pesquisadores. 



  

APÊNDICE B – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AO COORDENADOR DO 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Goiânia, 24 de fevereiro de 2003. 
 
 
 

 

Prezado Senhor, 

 

 
Vimos através deste, pedir a Vossa Senhoria a autorização para que possamos realizar um 

estudo na Secretária Municipal de Saúde do Município de Goiânia no qual será aplicado um 
questionário aos Cirurgiões – Dentistas,com o objetivo de coletar dados para nossa pesquisa que 
tem como título:Conhecimento,Uso e Aceitação do Tratamento Restaurador Atraumático pelos 
Cirurgiões- Dentistas da Secretaria Municipal de Saúde de  Goiânia.Este estudo está sendo 
realizado para que possamos receber título de especialistas pela Universidade Federal de Goiás. 

 

 
Atenciosamente, 

 

 
Renata Eliza de Paula                                                 Leonardo Essado Rios 

Alunos do Curso de Especialização em Odontologia em Saúde Coletiva 
 

 
Hugo Montalvão Dias de Melo 
Coordenador do Depto. de Saúde Bucal 
Goiânia - Go 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
APÊNDICE C – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ODONTOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA 
 

Goiânia, 28 de julho de 2003 

Prezado Secretário, 

Vimos através deste pedir autorização para que possamos realizar na Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia a coleta de dados para a pesquisa intitulada “Conhecimento, uso e 

aceitação do Tratamento Restaurador Atraumático entre os Cirurgiões Dentistas da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia”. Informamos que os dados serão coletados através de um 

questionário (em anexo), que será aplicado a todos os profissionais atuando nas unidades de 

saúde. Este estudo está sendo realizado para que possamos receber o título de especialistas em 

Odontologia em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Goiás e o projeto foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa daquela instituição. 

Desde já agradecemos sua colaboração. 

Atenciosamente, 

 

Dra. Renata Eliza de Paula                                                        Dr. Leonardo Essado Rios 
Cirurgiões dentistas alunos do Curso de Especialização em Odontologia em Saúde Coletiva  

 

Profa. Dra. Maria do Carmo Matias Freire 
Orientadora 

 
 

 

Dr. Otaliba Libâneo de M. Neto 

Secretário Municipal da Saúde de Goiânia 
 

 



  

APÊNDICE D: DECLARAÇÃO DOS PESQUISADORES 
 

DECLARAÇÃO DOS PESQUISADORES 
 
 
 

Os pesquisadores abaixo relacionados declaram que a pesquisa intitulada: Conhecimento, 
Uso e Aceitação do Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) entre os Cirurgiões Dentistas da 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia será baseada em um questionário e não apresentará 
danos aos sujeitos participantes. Será mantido sigilo absoluto nas etapas do projeto e nos 
trabalhos a serem divulgados constará apenas o modelo do instrumento em branco. Todos os 
dados coletados serão utilizados apenas pelos pesquisadores envolvidos neste projeto, para 
tabulação, análise e produção do trabalho final. Os instrumentos utilizados para coleta de dados 
serão mantidos em arquivo por 5 anos, após os quais serão destruídos. Os resultados serão 
tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não às hipóteses formuladas neste estudo, através de 
uma monografia que será apresentada no final do Curso de Especialização em Odontologia em 
Saúde Coletiva da FO/UFG, em dezembro de 2003, bem como artigos publicados em periódicos 
científicos e apresentações em eventos científicos da área de Odontologia e afins. O projeto será 
financiado pelos seus responsáveis, apresentando baixo custo, devido a não dependência de 
recursos tecnológicos  de alta complexidade. Os pesquisadores não serão remunerados. 
 
 

 
Goiânia, 10 de março de 2003. 

 
 
 
 
                                   ______________________________________ 

Prof. Dra. Maria do Carmo Matias Freire 
FO/UFG 

Orientadora 
 
 
 
 
___________________________                                    ___________________________ 
        Leonardo Essado Rios                                                 Renata Eliza de Paula Essado        
Aluno do Curso de Especialização                                  Aluna do Curso de Especialização                          
em Odontologia em Saúde Coletiva                                em Odontologia em Saúde Coletiva  
FO/UFG                                                                           FO/UFG 
 
 
 
 

 



  

APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. Por gentileza, devolva-a junto com o questionário respondido. Em caso de recusa 

você não será penalizado de forma alguma. Em caso de dúvida, você pode procurar o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás pelo telefone 521 – 1075 ou 521 – 1076. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: Conhecimento, Uso e Aceitação do Tratamento Restaurador Atraumático 

(TRA) entre os Cirurgiões Dentistas da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. 

Pesquisador Responsável: Dra. Maria do Carmo Matias Freire (Goiânia – Go) Profª da UFG. 

Telefone para contato: (62) 206 – 6059 

Pesquisadores Participantes: Dr. Leonardo Essado Rios e Dra. Renata Eliza de Paula Essado – 

Cirurgiões Dentistas. 

Telefone para contato: (62) 505 – 2782 e (62) 511 – 2243 

Pesquisa a ser realizada para que os autores obtenham o título de especialistas em 

odontologia em saúde coletiva. Visa verificar através de um estudo transversal, informações 

sobre o conhecimento dos cirurgiões dentistas da rede pública municipal de Goiânia sobre o 

Tratamento Restaurador Atraumático (TRA), informações sobre o uso da técnica e sua aceitação 

por parte dos profissionais. Bem como, contribuir com o planejamento no serviço público, 

através da opinião dos profissionais a respeito da incorporação da técnica no mesmo. 

Os dados serão coletados através de um questionário auto-aplicativo contendo 21 

perguntas abertas e fechadas, que será distribuído via malote para as unidades onde atuam os 

profissionais. Após ser respondido será encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde e 

posteriormente recolhido por um dos responsáveis pela pesquisa. 

A pesquisa não provocará nenhum risco, prejuízo ou desconforto ao Cirurgião Dentista. 



  

Não será necessário que o profissional se identifique, podendo ter total liberdade em 

responder ao questionário. 

Se o profissional quiser que as informações obtidas não permaneçam registradas, terá a 

liberdade de retirar o consentimento, sem qualquer prejuízo. 

É fundamental a sua partcipação! 

 

Nome e assinatura do pesquisador: __________________________________________ 

                                          Dr. Leonardo Essado Rios 

Nome e assinatura do pesquisador: __________________________________________ 

                                                                    Dra. Renata Eliza de Paula Essado 

 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

APÊNDICE F – OFÍCIO DIRIGIDO AOS DIRETORES DAS UNIDADES 

 

Prezado (a) diretor (a) da Unidade de Saúde ______________________________________ 

  

 Somos alunos do Curso de Especialização em Odontologia em Saúde Coletiva pela UFG 

e estamos realizando uma pesquisa em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 

cujo título é: 

 

 

 

 
 O estudo visa contribuir no planejamento das ações oferecidas pela Secretaria de Saúde 

do município à comunidade, através da opinião dos profissionais sobre o tratamento restaurador 

atraumático, que pode ser uma técnica apropriada à realidade da saúde bucal do nosso município. 

 Para a coleta dos dados, aplicaremos um questionário a cada cirurgião dentista da rede 

pública do município. Você é nosso principal aliado para a coleta dos dados e precisamos muito 

da sua colaboração. Basta entregar a cada cirurgião dentista de sua unidade uma cópia do 

questionário, solicitar que eles preencham e recolher após respondido. Por gentileza, coloque os 

questionários respondidos de volta na pasta. Um dos responsáveis pela pesquisa irá buscá-la. 

 Período estabelecido para a coleta dos dados: 

 

 

 
 Em caso de dúvida, favor entrar em contato conosco pelo telefone:__________ 

 Desde já agradecemos sua participação. 

Atenciosamente, 

 

Dr. Leonardo Essado Rios         Dra. Renata Eliza de Paula 

Cirurgiões dentistas alunos do Curso de Especialização em Odontologia em Saúde Coletiva / 

UFG 

CONHECIMENTO, USO E ACEITAÇÃO DO TRATAMENTO RESTAURADOR 
ATRAUMÁTICO ENTRE OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIÃNIA 

Data para aplicação:___/___/___ 
Data para recolhimento:___/___/___ 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO A: OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 
 
 



  

ANEXO B: OFÍCIO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UFG 

 
 
 
 



  

ANEXO C: MEMORANDO DE AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 


