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Está Nota Técnica tem por objetivo subsidiar as equipes de saúde bucal do SUS-BH para realizarem, de 
maneira segura e qualificada , a remoção de dentina de lesões cariosas profundas, como parte da proposta 
das técnicas de mínima intervenção, quais sejam, o Tratamento Restaurador Atraumático (ART) e o Trata-
mento Restaurador Minimamente Invasivo (TRMI).

O TRMI é uma abordagem definitiva e tem por princípio, fortemente embasado cientificamente, a 
remoção seletiva da dentina, para receber o material restaurador (preferencialmente cimento ionomérico 
em dentes posteriores e resina composta em anteriores). Compreende-se por remoção seletiva, o prepa-
ro da cavidade limitado a retirar somente o tecido dentinário irreversivelmente lesado pela doença cárie, 
mantendo-se o que está parcialmente desmineralizado, mas passível de reparação. Para identificar o limite 
de corte desse tecido, têm-se como parâmetro clínico confiável a textura da dentina, o que demanda a 
utilização exclusiva de instrumento manual. Portanto, durante o preparo, remove-se toda a dentina alterada 
nas paredes circundantes da cavidade, para melhor adesão e vedamento promovidos pelo material restau-
rador. Na parede pulpar ou axial, apenas a dentina amolecida, desorganizada, de fácil remoção e insensível à 
instrumentação é retirada. A curetagem deve ser interrompida quando a dentina se mostra mais resistente à 
cureta e começa a sair em lascas ou escamas, pois trata-se de um tecido remineralizável e, portanto, precisa 
ser mantido, evitando-se o sobretratamento. 

O uso do instrumento rotatório fica restrito ao esmalte, em duas situações principais: 

a) esmalte translúcido, sem sustentação, no caso de lesões socavadas e com abertura mínima, para 
ampliar a cavidade e favorecer o acesso para a cureta;

b) em cavidades ocluso-proximais ou pouco retentivas, para se criar retenções adicionais (no nível de 
esmalte) que favoreçam a permanência do material restaurador na cavidade.

O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é uma abordagem embasada nos mesmos princípios 
biológicos do TRMI e também é considerado um tratamento curativo definitivo utilizado em programas 
de controle da doença cárie. Entretanto, a técnica não prevê o uso de instrumento rotatório. A remoção 
do tecido cariado é realizado exclusivamente com instrumento manual, tanto no nível de esmalte quanto 
no de dentina, o que é fator limitante por dificultar sua utilização nas lesões de cárie oculta ou de pequena 
visibilidade e pequeno acesso para a curetagem, como no caso de lesões oclusais e nas interproximais com 
integridade da crista marginal.

Estas são as  abordagens baseadas no princípio da remoção seletiva de dentina, considerada de eleição 
tanto para dentes decíduos quanto para permanentes sem alteração pulpar irreversível e sustentada por 
robustas evidências científicas.

Introdução

Dentro dos princípios da dentística contemporânea, a remoção seletiva de dentina cariada é uma abor-
dagem fiel aos princípios da mínima intervenção e fortemente consolidada na literatura, especialmente em 
se tratando de lesões profundas, ou seja, aquelas que já atingiram o terço interno da espessura da dentina. 
Tem como objetivo a paralisação do processo de desmineralização no microambiente de lesões em dentes 
decíduos e permanentes e, por conseguinte, a criação de condições favoráveis para o processo de cura, 
auxiliando no controle da doença cárie dentária.  Também promove o aumento da resolutividade das ne-
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Fundamentação biológica

A lesão cariosa ativa apresenta três zonas ou camadas. A primeira, chamada zona infectada, é com-
posta por um tecido decomposto ou necrótico, altamente infectado, com um teor muito baixo de cálcio, 
ausência de processos odontoblásticos, além de apresentar ligações cruzadas intermoleculares de colágeno 
irreversivelmente quebradas e, por isso, não é passível de remineralização. Clinicamente apresenta-se úmi-
do, muito amolecido, sendo de fácil remoção com instrumento manual e insensível à instrumentação. 

A segunda, chamada zona afetada, apresenta-se organizada, por ter um maior percentual de cálcio 
(está apenas parcialmente desmineralizada), prolongamentos de odontoblastos e ligações intermoleculares 
de colágeno mantidas. É pouco infectada, com cerca de apenas 0,1% do número de bactérias encontradas 
na primeira zona. Clinicamente pode ser sensível à instrumentação, exibe uma dentina mais firme e, se cure-
tada, sai em forma de lascas ou escamas.  Por ser passível de remineralização, deve ser mantida. 

A terceira camada é a zona de dentina “intacta”, pouquíssimo infectada, compreendendo-se assim que a al-
teração tecidual precede a penetração microbiana, a partir da liberação de toxinas e ácidos de origem bacteriana.  

 Na abordagem tradicional, removia-se todo o tecido cariado pela doença cárie, interrompendo 
apenas ao atingir a “dentina normal” (terceira camada). Entretanto, atualmente há um consenso na literatura 
de que, após a remoção de toda a dentina desmineralizada das paredes circundantes (para melhor adesão e 
vedamento do material restaurador), apenas a primeira camada (zona infectada) das paredes pulpar (lesões 
oclusais) e axial (lesões oclusoproximais) seja removida, pois é nesse primeiro habitat bacteriano que se 
encontra a concentração da biomassa microbiana cariogênica, responsável pela destruição progressiva e 
ampliação gradual da cavidade, como resultado da degradação de colágeno e produção contínua de ácido.  
A remoção de tecido cariado, portanto, não deve ter por limite o tecido completamente hígido, especial-
mente no caso de lesões cariosas profundas, onde o risco de exposição pulpar é grande. O limite é a zona 
afetada, pois ali encontra-se um tecido que é remineralizável. 

Para melhor seleção da dentina a ser removida, apenas o instrumento manual deve ser utilizado pois, 
diferentemente do instrumento rotatório, ele favorece a percepção tátil da textura do tecido, facilitando a 
identificação do que está completamente amolecido e é facilmente retirado, daquele que está mais resis-
tente ao corte, saindo em lascas ou escamas e que precisa ser preservado. Essa curetagem restrita a dentina 
amolecida superficial permite a remoção da matriz de colágeno cujas ligações intermoleculares se encon-
tram irreversivelmente quebradas, conservando-se a da camada mais interna, que forma um arcabouço em 
cujas ligações os íons cálcio se unem, no processo de remineralização. O material de proteção pulpar e o 
restaurador (cimento ionomérico de alta viscosidade) são colocados sobre a dentina afetada.

cessidades acumuladas, o aumento da acessibilidade aos serviços de saúde e a universalização da atenção, 
compatíveis com os princípios do SUS. 

Assim como nas lesões de mancha branca ativa, as lesões dentinárias podem ser paralisadas, após o 
fechamento da cavidade com material restaurador adesivo, mesmo mantendo-se parte da dentina afetada. 
O parâmetro clínico mais confiável para nortear a remoção seletiva da dentina é a textura do tecido, o que 
atualmente tem contribuído para preservar o máximo de estrutura dental e para diminuir significativamen-
te ou até mesmo eliminar o risco de exposição pulpar. Outra vantagem da remoção seletiva em lesões pro-
fundas é poder fazer o tratamento conservador em sessão única, ao invés de demandar duas sessões como 
na técnica do capeamento pulpar indireto.



5

Importância das técnicas

Paralisação do processo de desmineralização

Redução da necessidade de procedimentos mais invasivos

Com a curetagem, ocorre a redução quantitativa dos microrganismos dentro da cavidade, não haven-
do, portanto, uma biomassa suficiente para promover a destruição tecidual. Além disso, o vedamento da 
cavidade com o material adesivo “sepulta” a microbiota remanescente e modifica o microambiente, em 
função da ação antimicrobiana do material e também da barreira mecânica por ele formada, o que dificulta 
a penetração do substrato vindo do meio bucal, e consequentemente a sobrevivência bacteriana. Diminui-
-se a virulência desses microrganismos, pois ocorre a interrupção da produção de ácido e da degradação 
tecidual, paralisando-se a desmineralização e controlando-se a progressão da lesão. Microrganismos que 
permanecerem viáveis possivelmente são inativados, não contribuindo para a destruição da estrutura 
dentinária. Cria-se, então, uma condição favorável para que o organismo promova a redeposição mineral na 
dentina afetada deixada, que se apresentará mais endurecida, remineralizada.

A remoção seletiva de dentina em lesões profundas diminui significativamente o risco de exposição 
pulpar, tão frequente durante preparos cavitários tradicionais, que retiram desnecessariamente todo o 
tecido afetado pela cárie dentária. Com a remoção seletiva, praticamente eliminam-se as necessidades de 
submeter os usuários a capeamentos diretos, curetagens pulpares, pulpotomias, bem como reduz-se signifi-
cativamente a necessidade de tratamento endodôntico.

As avaliações pré e trans-operatórias são fundamentais para a escolha adequada da terapia a ser implemen-
tada. Tanto a remoção seletiva quanto a pulpotomia estão indicadas em dentes sem alteração pulpar irreversível, 
ou seja, sem sinais ou sintomas como história de dor espontânea, fístula (parúlide), inflamação periodontal não 
resultante de gengivite ou periodontite, mobilidade não compatível com trauma ou período de rizólise (no caso 
de dentes decíduos), além de não apresentar, ao exame radiográfico, radiolucidez apical ou na região inter-radi-
cular, reabsorções interna ou externa, compatíveis com diagnóstico de pulpite irreversível ou necrose pulpar. 

No caso de lesões cariosas, a pulpotomia é realizada quando a curetagem de tecido cariado amolecido 
resulta em exposição pulpar. Considerando que, com o advento da técnica de remoção seletiva, a chance de 
ocorrer essa exposição é praticamente inexistente, a necessidade de se fazer uma abordagem mais invasiva foi 
significativamente reduzida. Isso porque todo dente que passou por um cuidadoso diagnóstico e é elegível para 
a pulpotomia, pode também ser tratado com sucesso com a remoção seletiva de dentina, com a vantagem de 
ser uma técnica mais simples, menos intervencionista e que demanda menos tempo para ser realizada. Portan-
to, a pulpotomia, em especial, passou a ser um procedimento raro na prática diária centrada na mínima interven-
ção. Nesse contexto, sua indicação fica restrita aos casos de fratura com exposições pulpares por trauma dental. 

A remoção seletiva pode, então, ser também considerada uma terapia pulpar indireta, pois bloqueia as 
agressões que atingem a polpa através da lesão cariosa, via túbulos dentinários; interrompe o circuito metabó-
lico proporcionado pelos fluídos bucais às bactérias do tecido cariado; inativa tais bactérias por ação bacterios-
tática ou bactericida do material; remineraliza parte da dentina descalcificada remanescente; hipermineraliza a 
dentina sadia subjacente e estimular a formação de dentina terciária ou reparadora. Com isso, é esperada a redu-
ção da demanda de tratamentos endodônticos no serviço, tanto em dentes decíduos quanto em permanentes.
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Rapidez na execução, favorecimento da adaptação comportamental, 
ampliação da resolutividade e consequente ampliação do acesso da 
população ao serviço.

Por ser uma abordagem que se limita a remover um tecido dentinário amolecido, insensível à instru-
mentação, a remoção seletiva é indolor, dispensa o uso de anestesia e instrumento rotatório (este é usado 
somente no nível de esmalte, para ampliar a entrada de lesões socavadas e melhorar o acesso da cureta). 
Por isso, favorece o enfrentamento de situações clínicas desafiadoras que requerem cuidados específicos, 
como é o caso do atendimento de bebê, de pré-escolar, de criança sem adaptação comportamental, de 
pessoa com necessidade especial, de usuário ansioso ou fóbico, de hospitalizado ou acamado. 

A utilização da técnica pode aumentar sobremaneira a probabilidade de maior cooperação obtida pelo usu-
ário uma vez que reduz o tempo operatório e evita as fobias comumente relacionadas a punções anestésicas, 
ruídos e vibrações, com consequente redução da ansiedade e do stress, tanto do usuário quanto do profissional.

Há que se evidenciar a alta recomendação da remoção seletiva de dentina para uso em serviço público, 
pois apresenta baixo custo e auxilia, de maneira eficiente, na recuperação funcional e no processo de pa-
ralisação da progressão da doença cárie. Dessa forma, interfere na manutenção e recuperação da saúde da 
população, diminuindo ou evitando a necessidade de procedimentos mais complexos tais como próteses, 
endodontias e exodontias. Além disso, permite maior resolutividade das necessidades acumuladas, uma vez 
que aumenta os rendimentos em relação a procedimentos restauradores convencionais, resultando em um 
maior acesso da população ao serviço. A manutenção/recuperação da saúde atua melhorando a qualidade 
de vida dos indivíduos e minimizando os gastos com a saúde bucal. 

Conclusão

Diante do exposto, não há atualmente qualquer sustentação científica para a remoção de todo o tecido 
cariado em lesões dentinárias profundas, antes da restauração. O que as evidências indicam é que esta 
prática pode ser prejudicial ao complexo dentina-polpa, por ser uma abordagem que pode promover mais 
um fator de agressão pulpar, especialmente quando associada ao uso de instrumento rotatório em lesões 
profundas, antes mesmo de dar a chance ao organismo de expressar seus mecanismos de defesa (a remi- 
neralização do tecido afetado e a formação de dentina terciária). Inúmeros estudos mostram que, em lesões 
profundas é preferível a remoção seletiva de tecido cariado, uma vez que ocorre redução altamente signifi- 
cante do risco de exposição pulpar e da necessidade de terapias pulpares mais complexas, tanto em dentes 
decíduos quanto em dentes permanentes. Isso explica a diminuição acentuada da necessidade de se fazer 
pulpotomia e tratamento endodôntico.

Essa técnica de mínima intervenção deve estar sempre associada a outras medidas que controlem os 
fatores etiológicos da cárie, que incluem atividades educativas e procedimentos preventivos como aconse- 
lhamento dietético, instruções de higiene oral, controle de placa, uso de fluoreto e de selantes de fossas e 
fissuras. Assim, a remoção seletiva de dentina nas técnicas de ART e TRMI deve fazer parte de um programa 
de caráter permanente para controle da doença cárie e ser disponibilizada para toda a população assistida.
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