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RESUMO 
 
O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) é entendido pelo Ministério da Saúde 
como uma abordagem coletiva para redução da cárie em populações com alta 
prevalência dessa afecção bucal. Dessa maneira, no Programa Saúde da Família, as 
equipes de Saúde Bucal podem ter no TRA mais uma ferramenta para o controle 
epidemiológico da doença. Este trabalho teve por objetivo analisar a percepção das 
famílias cadastradas no território coberto por uma equipe do CMS-COHAB (Realengo-
RJ) em relação ao tratamento restaurador atraumático realizado no domicílio e seu 
acompanhamento no cuidado em saúde bucal da criança de 03 a 06 anos. A seleção 
das famílias foi realizada através de um levantamento das fichas A e a sua convocação 
feita pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), sendo selecionadas 58 crianças, 
das quais 17 possuíam indicação para o TRA. Dessas, apenas 11 realizaram o 
tratamento atraumático no domicílio, com a participação dos responsáveis em todas as 
etapas da pesquisa. Trata-se de um estudo de caso exploratório e descritivo com 
abordagem qualitativa. Para a coleta de dados foram utilizados roteiros de entrevistas 
semiestruturados com os responsáveis e realizada a análise temática desses dados, 
além da descrição do ambiente de trabalho através de observação sistemática. Neste 
estudo as restaurações foram avaliadas, em caráter complementar, após 03 e 06 
meses. As categorias criadas de forma não-apriorística foram: cuidados em saúde 
bucal, com as subcategorias hábitos de higiene oral e cárie, identificadas através das 
falas e Tratamento Restaurador Atraumático no domicílio, com suas subcategorias 
vínculo, acesso e percepção das famílias. Entre os resultados estão: a descrição do 
ambiente familiar, mostrando que para a aplicação do TRA há necessidade de 
adaptação à realidade de cada território coberto pelas equipes de Saúde Bucal do PSF, 
como a falta de espaço e estrutura para acomodar as crianças adequadamente, 
exigindo das equipes habilidade e sensibilidade na abordagem com os familiares para a 
superação desses problemas. Em relação à percepção das famílias sobre o tratamento 
domiciliar, concluiu-se que ele contribuiu significativamente para o envolvimento efetivo 
dos responsáveis e das crianças no acompanhamento do cuidado em saúde bucal e na 
criação de vínculo entre a equipe de saúde e as famílias, como explicitado nas falas, e 
que sua aceitação pode ser considerada boa pelas famílias.  
 
Palavras chave: Tratamento Restaurador Atraumático. Programa Saúde da Família. 
Equipe de Saúde Bucal. Saúde Bucal Coletiva. 
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ABSTRACT 
  
The Atraumatic Restorative Treatment (ART) is understood by the Ministry of Health as a 
collective approach to reduce caries in populations with high prevalence of oral disease. 
Thus, in the Family Health Program, Oral Health teams in the TRA may have another tool 
in the epidemiological control of the disease. This study aimed to analyze the perception 
of the families registered in territory covered by a team of CMS-COHAB (Realengo - RJ) 
in relation to the atraumatic restorative treatment performed at home and follow-up care 
in oral health of the child 03 to 06 years. The selection of families was conducted through 
a survey of the chips and their call was made by the Community Health Agents (CHA), 
and selected 58 children, of whom 17 were likely to TRA. Of these, only 11 completed the 
atraumatic treatment at home, with the participation of those responsible at all stages of 
research. This is an exploratory case study approach with qualitative and descriptive. For 
data collection interviews script were semistrutured held with managers and thematic 
analysis of these data, beyond the description of the work environment through 
systematic observation. In this study, the restorations were evaluated in a complementary 
manner, after 03 e 06 months. The categories created in a non-priori were: oral health 
care, with the subcategories oral hygiene and caries, identified through the words and 
Atraumatic Restorative Treatment at home, with its sub-link, access and awareness of 
families. Among the results are: the description of the family, showing that for the 
application of the TRA is required to adapt to the reality of each territory covered by the 
teams of Oral Health of PSF, such as lack of space and structure to accommodate 
children adequately, requiring of the teams skill and sensitivity in dealing with family 
members to overcome these problems. Regarding perception of families on home care, it 
was concluded that it contributed significantly to the effective involvement of children and 
those responsible in monitoring the oral health care and creating a link between health 
team and families, as explained in speech, and that its acceptance can be considered 
good for families 

 
Keywords: Atraumatic Restorative Treatment. Family Health Program. Oral Health 
Team. Public Oral Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A cárie é uma doença multifatorial, influenciada por uma série de 

determinantes, dentre eles, fatores culturais e socioeconômicos (BRASIL, 2008) e, 

nesse sentido, um crescente número de estudos tem sido realizado com o objetivo 

de analisar esta doença numa perspectiva biopsicossocial, enfocando a análise de 

condições socioeconômicas, classe social, desigualdades, iniquidades, entre outros 

fatores (FIGUEIREDO, 2004). 

De acordo com a pesquisa nacional realizada por iniciativa do Departamento 

de Atenção Básica do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), 27% das crianças de 18 

a 36 meses e 60% das crianças de cinco anos de idade apresentam pelo menos um 

dente decíduo com experiência de cárie. 

O resultado desse levantamento epidemiológico está relacionado 

intrinsecamente com a afirmação de Campos (2007), de que a atuação odontológica 

baseada apenas nos sinais e sequelas da cárie não contribuiu para uma melhora 

efetiva nos padrões da doença, apenas favoreceu o ciclo restaurador repetitivo 

aumentando o número de dentes restaurados. 

Matos e Tomita (2004) relataram que diante da necessidade de ampliar a 

atenção à Saúde Bucal da população brasileira, o Ministério da Saúde, em 2000, 

estabeleceu incentivo financeiro para a inserção das Equipes de Saúde Bucal no 

Programa Saúde da Família (PSF). Assim, a saúde bucal adquire maior importância 

quando se fala em qualidade de vida da população, onde é essencial a busca de 

mecanismos que ampliem o âmbito de suas ações e viabilizem mudanças no perfil 

epidemiológico brasileiro (UNFERA; SALIBA, 2000).   

O PSF prioriza as ações de proteção e promoção de saúde dos indivíduos e 

da família, tanto adultos quanto crianças, sadios ou doentes, de forma integral e 

contínua (ANDRADE; FERREIRA, 2006). O vínculo entre o profissional e o paciente 

estimula a autonomia e a cidadania, promovendo a sua participação durante a 

prestação de serviço (SCHIMITH; LIMA, 2004). 

O domicílio, dessa forma, é entendido pela Equipe de Saúde da Família (ESF) 

como o espaço onde se constroem as relações, permitindo uma visão ampliada do 

processo saúde/doença e planejamento das ações com o envolvimento familiar 

(MOYSÉS et al., 2008). 
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No documento intitulado Melhorando o Acesso à Saúde Bucal citado por 

Albuquerque et al. (2004), as barreiras ao atendimento odontológico foram 

classificadas de acordo com a baixa percepção de necessidade do indivíduo, além 

da ansiedade, medo, custos e dificuldades de acesso.  

Nota-se que o desenvolvimento de habilidades pessoais para lidar com a 

saúde envolve o fortalecimento da autoconfiança e da autoestima. Para tal, é 

necessário auxiliar as pessoas a identificar e analisar seus problemas, possibilitando 

um maior controle sobre as informações e recomendações que lhes são 

apresentadas e, consequentemente, a melhora de sua saúde bucal (FIGUEIREDO, 

2004).  

Observamos, assim, que a responsabilização diante dos desafios do processo 

saúde/doença deve incorporar ao ato terapêutico a valorização do outro, além do 

cuidado e o respeito com a visão de mundo de cada um (SANTOS; ASSIS, 2008). 

A saúde é um bem construído socialmente, onde a população deve ser vista 

como sujeito na construção do seu modelo, dirigindo a atenção para danos, riscos, 

necessidades e determinantes dos modos de vida e da saúde e não apenas para o 

atendimento de queixas e doenças (AERTS, 2004).  

Apesar das vantagens apresentadas pela Técnica de Restauração 

Atraumática (TRA), do seu reconhecimento na comunidade científica e de seu forte 

vínculo com as diretrizes propostas pelas políticas públicas de saúde, seu uso ainda 

não está muito difundido dentro de Programas de Saúde Pública (MASSONI et al., 

2006). 

Frente às dificuldades encontradas pelas Equipes de Saúde Bucal (ESB) do 

PSF relacionadas à demanda, o TRA se enquadra perfeitamente no contexto atual 

da Odontologia de menor intervenção e maior prevenção da estrutura dentária 

saudável. Foi idealizado por Frencken no final da década de oitenta, como 

alternativa ao tratamento convencional para populações de áreas carentes, onde 

havia a falta de infraestrutura e pessoal qualificado para a realização de tratamento 

odontológico (OLIVEIRA et al., 2005). 

O TRA é considerado uma estratégia de tratamento apropriado de lesões 

cariosas iniciais, desde que integrada a programas educativo-preventivos, em 

populações com acesso restrito a serviços tradicionais e que adota técnicas menos 

invasivas, remoção do tecido afetado com o auxílio de instrumentos manuais e 

selamento da cavidade com cimentos ionoméricos. Por não necessitar de 
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equipamentos, é utilizada em atendimento extra clínico, incluindo usuários 

acamados, institucionalizados, escolares, dentre outros (BRASIL, 2008). Mesmo 

sendo um tratamento individualizado, seu uso em populações com alta prevalência 

de cárie pode ser entendido como uma abordagem coletiva para redução da 

infecção bucal (BRASIL, 2008).  

A aplicação da Técnica de Restauração Atraumática em crianças de três a 

seis anos, pelas Equipes de Saúde Bucal (ESB) e o envolvimento dos familiares 

neste processo de acompanhamento podem refletir nas condições de saúde bucal 

dessa população, além desse momento poder se transformar em uma oportunidade 

para estreitar o vínculo das ESB com as famílias através da corresponsabilidade do 

cuidado. 

Segundo Oliveira (2007) o modelo de atenção à saúde com 

corresponsabilidade deve apreender a realidade de cada espaço social, 

compreendendo o indivíduo, o cidadão e as redes sociais que se constroem. Assim, 

para que as ações em saúde bucal possam apresentar efetividade é necessária a 

participação dos atores sociais na identificação, prevenção e solução dos problemas 

bucais. 

Algumas vantagens são descritas por Pellegrinetti et al. (2005) na utilização 

da técnica, como a simplicidade e eficiência do TRA aliado ao seu baixo custo e fácil 

execução, possibilidade de se realizar o tratamento em campo, sem a necessidade 

de estar em um consultório odontológico convencional, há a diminuição da demanda 

já que o tempo necessário para a realização do TRA é significativamente menor do 

que quando utilizada a filosofia de tratamento cirúrgico-restaurador. A redução da 

ansiedade no tratamento devido à eliminação do barulho dos instrumentos 

rotatórios, também é outra vantagem da técnica. 

Nesse sentido, também é importante analisarmos estratégias que venham a 

contribuir na ampliação do acesso aos serviços odontológicos, auxiliando no controle 

da doença cárie, com a diminuição de custos e uso de técnicas que utilizem 

tecnologias mais simples. Desta forma o TRA pode fazer parte do processo de 

trabalho das ESB no PSF (PELEGRINETTI et al., 2005). 

O interesse pelo tema da pesquisa veio da experiência profissional adquirida 

após sete anos atuando como cirurgiã-dentista no programa de saúde da família e 

na mesma comunidade, em que o TRA vem sendo utilizado nas escolas, ações 

comunitárias e visitas domiciliares como mais uma ferramenta no controle da cárie. 
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Knirsch et al. (2010), observaram em sua pesquisa sobre a percepção dos 

pais em relação ao TRA, que a aceitação da técnica pelos responsáveis das 

crianças que foram submetidas ao tratamento influenciou na produtividade do 

trabalho e na segurança transmitida à criança. 

Assim, as questões que nortearam a pesquisa foram a percepção das famílias 

em relação ao TRA realizado no domicílio, seu acompanhamento no cuidado em 

saúde bucal da criança e as possibilidades de adaptações à realidade encontrada 

para a aplicação da técnica no domicílio. 

A proposta deste estudo em avaliar a percepção dos responsáveis em relação 

ao TRA no domicílio torna-se importante, pois além de trazer para o debate com a 

família as questões de promoção e prevenção em saúde bucal, poderá contribuir 

efetivamente para mudanças de hábitos de higiene oral, tanto das crianças como 

dos responsáveis e, consequentemente, no controle da doença cárie. A pesquisa 

também pode se constituir numa estratégia para a ampliação do vínculo entre as 

ESB e as famílias assistidas e para a criação de alternativas visando superar 

prováveis dificuldades encontradas no domicílio para a realização da técnica, 

considerada resolutiva.   

Desta maneira, este trabalho objetivou analisar a percepção das famílias 

assistidas por uma Equipe de Saúde da Família da Cohab - RJ em relação ao 

tratamento odontológico realizado nos domicílios através da Técnica de Restauração 

Atraumática nas crianças de três a seis anos e descrever as condições do ambiente 

domiciliar para a realização da técnica . 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A INCLUSÃO DA SAÚDE BUCAL 

  

 
2.1.1 Contextualizando o PSF 

 

A partir do relatório final da Conferência Internacional sobre os Cuidados de 

Saúde Primários realizada em Alma Ata, em 1978, o conceito de saúde passou por 

uma reestruturação, perdendo seu foco nas doenças e em ações voltadas para sua 

cura, o que gerava nas ações e serviços uma visão estreita do processo saúde-

doença e uma prática voltada essencialmente para a assistência médica, exercida, 

principalmente, em unidades hospitalares. Este novo conceito, entendendo a saúde 

como uma meta mundial social, com ações que envolvem os setores sociais, 

econômicos, além da saúde, serviu de base para a 8ª Conferência Nacional de 

Saúde, ocorrida em 1986, que teve seus eixos principais contemplados na 

Constituição de 1988, onde “saúde é considerada direito de todos e dever do 

Estado” (RODRIGUES; SANTOS, 2009). 

Este novo conceito de saúde, proposto pelo Movimento da Reforma Sanitária 

Brasileira e ratificado na Constituição de 1988, considera que o direito à saúde deve 

ser garantido mediante políticas sociais que visem à superação das desigualdades, 

à melhoria das condições de vida, à redução do risco de doença e outros agravos, 

bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde (MASCARENHAS, 2003). 

Com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, ficaram 

definidos os princípios que devem nortear o novo sistema: universalidade, equidade, 

descentralização, hierarquização e a participação comunitária, por meio do controle 

social, trazendo um grande desafio para a saúde, isto é, ter que reformular suas 

práticas para atender aos princípios do SUS (OLIVEIRA; SALIBA, 2005). 

Ao ser concebido sob tais princípios, o processo de construção do SUS 

visava, pelo menos no plano conceitual, reduzir as distâncias ainda existentes entre 

os direitos sociais garantidos em lei e a capacidade efetiva de oferta de serviços 
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públicos de saúde à população. O grande desafio era operacionalizar e obter os 

recursos financeiros necessários para o pleno financiamento do sistema, num país 

tão grande e complexo (OLIVEIRA; SALIBA, 2005). 

Em 1994, o Ministério da Saúde apresentou o Programa de Saúde da Família 

como uma estratégia capaz de organizar o sistema de saúde do país e consolidar o 

SUS (BALDANI et al., 2002). 

O programa destaca-se pela proposta de mudança no modelo tradicional, 

centrado na doença e no hospital, priorizando as ações de proteção e promoção de 

saúde dos indivíduos e da família de forma integral e contínua. Este novo modelo 

assistencial é caracterizado por alguns aspectos relativos à área de abrangência, 

considerados fundamentais para sua operacionalização, como: adscrição da 

clientela e equipe multiprofissional realizando ações intersetoriais programadas a 

partir de prioridades epidemiológicas e com a participação comunitária (ANDRADE; 

FERREIRA, 2006).  

A saúde passou a ser vista como um bem construído socialmente, onde a 

população é o sujeito na construção do seu modo de viver, dirigindo a atenção à 

saúde para danos, riscos, necessidades e determinantes de saúde e não apenas 

para o atendimento de queixas e doenças (AERTS, 2004).  

As Equipes de Saúde da Família (ESF) são responsáveis por, no máximo, 

quatro mil habitantes, tendo jornada de trabalho de quarenta horas semanais para 

todas as categorias profissionais, sendo compostas, minimamente, pelo médico, 

enfermeiro, auxiliares ou técnicos de enfermagem e o agente comunitário de saúde 

(ACS). Este último deve ser em número suficiente para atender o total da população 

cadastrada, sendo cada agente responsável por, no máximo, setecentos e cinquenta 

pessoas (BRASIL, 2006).  

      

 

2.1.2 A Saúde Bucal no PSF 
 

Pensando na integralidade do cuidado, o Ministério da Saúde inseriu as 

Equipes de Saúde Bucal (ESB) no PSF a partir de 2000, que podem ser 

enquadradas na modalidade 01 (composta pelo odontólogo e auxiliar de consultório 

dentário) ou modalidade 02 (modalidade 01, com acréscimo do técnico de higiene 

oral). As ESB trabalham de forma integrada com uma ou duas ESF com 
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responsabilidade sanitária pela mesma população e território das ESF as quais 

estão vinculadas, e com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os 

seus componentes (BRASIL, 2006).  

Um dos desafios enfrentados pelas Equipes de Saúde Bucal é a proporção de 

uma ESB para cada duas Equipes de Saúde da Família, uma vez que o número de 

pessoas vinculadas passa a ser o dobro em relação aos outros profissionais. Aliado 

a este fato, observa-se a dificuldade dos usuários em compreender a divisão dos 

profissionais de saúde bucal em mais de uma equipe (SANTOS; ASSIS, 2008).  

A distância entre a criação do PSF e a inclusão da Saúde Bucal, além da 

disparidade no número de equipes pode ser explicada pelo financiamento destes 

serviços, uma vez que a assistência odontológica é de alto custo, ficando relegada a 

um plano secundário, no estabelecimento de prioridades, uma vez que os recursos 

são escassos (OLIVEIRA; SALIBA, 2005). 

Desta forma, a realidade encontrada pelas ESB mostra limitações em relação 

à estrutura física, equipamentos e material, que comprometem as condições de 

trabalho e o acesso a assistência odontológica. Este fato é corroborado por 

Figueiredo et al. (2004), que mostrou que os serviços odontológicos não estão 

disponíveis para a maioria da população, fato expressado nos índices de cárie, a 

doença bucal com a maior prevalência. 

Segundo Albuquerque et al. (2004), existem poucas informações acerca do 

uso de serviços odontológicos por parte da população brasileira. Conforme dados da 

Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD), quase um quinto (18,7%) 

da população brasileira nunca consultou um dentista e as maiores proporções de 

pessoas desassistidas estão entre as crianças menores de quatro anos (85,6%). 

O censo odontológico realizado pelo Ministério da Saúde em 2010 mostrou 

que houve redução de 17% no índice de cárie nas crianças de cinco anos de idade, 

mas que 80% dos dentes acometidos pela doença não são tratados, fato que 

sinaliza para a necessidade de ampliação do acesso ao cuidado para esta faixa 

etária (BRASIL, 2010).  

Diante das dificuldades, as Equipes de Saúde da Família precisam buscar 

alternativas no planejamento das ações em saúde bucal, objetivando oferecer a 

atenção à saúde com corresponsabilidade, apreendendo a realidade de cada 

espaço social, compreendendo o indivíduo, o cidadão e as redes sociais que se 

consolidam com a participação de todos os atores sociais, visando à construção do 
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cuidado (CORDON, 1997 apud OLIVEIRA, 2007). Desta forma, segundo Massoni et 

al. (2006) estará assegurada a integralidade nas ações de saúde bucal, com a 

articulação do individual com o coletivo e da promoção e prevenção com o 

tratamento e a recuperação da saúde da população adscrita.  

Cericato et al. (2007) fizeram uma análise crítica sobre a inserção do 

cirurgião-dentista no PSF, através de uma pesquisa bibliográfica sistemática, tendo 

como critério de inclusão artigos publicados a partir de 2001. Utilizando métodos 

qualitativos e quantitativos sobre o tema, os autores foram unânimes em citar que as 

ações das ESB baseavam-se no atendimento da demanda de forma individual e 

curativa, além da dificuldade de integração com os demais membros das ESF. Outra 

dificuldade relatada pelo mesmo autor foi a precariedade na contratação dos 

cirurgiões-dentistas, levando a constante troca de profissionais, o que impede seguir 

mais um dos princípios do PSF, que é o estabelecimento de vínculo com a 

comunidade.   

 
 
2.1.3 A formação do odontólogo e suas atribuições no PSF 

 

A odontologia é uma ciência bastante complexa, não exata e fragmentada em 

diferentes áreas de atuação, em que o processo educativo é também caracterizado 

por essa complexidade. As primeiras escolas de odontologia surgiram em 1884 por 

decreto do imperador e eram localizadas nas universidades de medicina do Rio de 

Janeiro e Bahia. A descoberta da transmissão de doenças por microrganismos 

norteou o ensino nas escolas de saúde por décadas, gerando um ensino 

fragmentado (GARBIN, 2006). O modelo pedagógico hegemônico nas instituições de 

ensino era centralizado na figura do professor sem a interferência criativa e crítica 

dos alunos, havendo um predomínio do modelo biomédico, voltado para as 

especialidades e privilegiando o paradigma curativo (GARBIN, 2006). 

Nas últimas décadas a Odontologia vem se tornando cada vez mais eficiente 

e de melhor qualidade, utilizando-se de técnicas sofisticadas e de grande praticidade 

para solucionar os problemas orais, apesar da deficiência nas políticas públicas de 

saúde bucal, que ainda excluem grande parcela da população do acesso aos 

serviços clínicos e preventivos essenciais de maneira adequada e igualitária. Nesse 
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sentido, constata-se que a formação odontológica não está sendo capaz de suprir as 

necessidades da maioria da população (PINHEIRO et al., 2009).  

A concretização de mudanças neste modelo dentro das universidades no 

Brasil, e também no mundo, é muito difícil, pois nelas “prevalece o conservadorismo, 

porém o mundo contemporâneo nos apresenta o desafio de um novo paradigma na 

educação”, que necessita ser adotado de forma consciente e objetiva pelos gestores 

da área de educação, contribuindo para a criação de “currículos e conteúdos mais 

abertos” (FREITAS et al., 2009).  

A grande ênfase dada nos currículos tradicionais de formação profissional 

para as práticas curativas, baseada na atenção individual necessitam ser 

modificadas, dando ao sistema de ensino odontológico uma visão ampla das 

mudanças que ocorreram na saúde, onde as ações coletivas passaram a atingir uma 

dimensão que usualmente não eram considerados na formação acadêmica 

(BALDANI et al., 2005). 

Muitos países começaram a perceber que os grandes investimentos 

financeiros alocados para o tratamento de doenças como a cárie e as patologias 

periodontais não produziam resultados satisfatórios, apresentando pouco impacto 

epidemiológico, baixa cobertura e desigualdades no acesso. Desta forma, 

começaram a concentrar pesquisas nesta área, iniciando, também, estudos sobre a 

proposta educacional do curso de Odontologia (FREITAS et al., 2009). 

Nos anos 60, o “Manual de odontologia sanitária”, publicado por Mário 

Chaves e desenvolvido por profissionais de saúde pública brasileiros, influenciou 

muitas gerações na teoria e prática das ações odontológicas em saúde pública, 

onde a odontologia sanitária se define como um trabalho organizado “da 

comunidade, na comunidade e para a comunidade, no sentido de obter melhores 

condições de saúde oral” (NARVAI, 2006, p. 141).   

Em 2000, o Ministério da Saúde incluiu no PSF as Equipes de Saúde Bucal 

no intuito de ampliar a assistência odontológica na saúde pública, e concomitante a 

isso o Ministério da Educação deliberou sobre as Novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de graduação da área de saúde, incluindo a Odontologia. 

Neste momento, evidenciou-se o estabelecimento de uma articulação entre a 

educação superior e a saúde, objetivando a formação de profissionais com ênfase 

na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, de acordo com os 

princípios e diretrizes do SUS (MATOS; TOMITA, 2004). 
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Entretanto, apesar das mudanças curriculares preconizadas pelo Ministério da 

Educação, o relatório da 3ª Conferência Nacional de Saúde Bucal (2004) mostrou 

que as instituições formadoras não estavam cumprindo o papel em formar 

profissionais comprometidos com o SUS e com o controle social da atenção à saúde 

bucal. 

Desta forma, as ESB do PSF encontram dificuldades na operacionalização 

das propostas preconizadas pelo programa, visto que a atuação profissional no PSF 

baseia-se na participação de todos os membros da equipe no processo de 

mapeamento do território, identificação dos riscos à saúde da população assistida, 

com o estabelecimento de prioridades das ações conjuntamente com a comunidade 

(BRASIL, 2006). 

O cuidado em saúde pode ser realizado na unidade de saúde, nos espaços 

comunitários, no domicílio, nas escolas de acordo com as necessidades locais, 

dentro da lógica de estabelecimento de vínculo, promovendo uma assistência 

humanizada (BRASIL, 2006). 

Além das atribuições de toda a equipe, cabe ao cirurgião-dentista planejar as 

ações de acordo com o perfil epidemiológico da população assistida, realizando a 

atenção à saúde bucal de forma integral, tanto no nível individual como coletivo, com 

resolubilidade e participação nas ações em saúde de forma multidisciplinar, devendo 

também coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 

prevenção de doenças bucais (BRASIL, 2006). 

A promoção da saúde é um dos pilares da atuação do PSF, onde a população 

deve ser vista como um todo para a diminuição das desigualdades sociais, 

buscando a melhoria das condições gerais de saúde. O foco do cuidado deve 

priorizar a reorientação dos serviços, buscando a equidade na atenção, ao invés do 

enfoque individual e curativo (BRASIL, 2008). 

A Política Nacional de Promoção da Saúde, aprovada pela Portaria nº 

687/GM, de 30 de março de 2006, propõe que as ações devam tomar como diretriz 

nas intervenções os determinantes e condicionantes dos problemas em saúde para 

a organização do cuidado através de ações intersetoriais buscando promover a 

qualidade de vida da população.   

A Portaria nº 198 de 2004, instituída pelo MS, é outro recurso que deve ser 

levado em consideração para a mudança no modelo de atenção à saúde, uma vez 

que a educação permanente pode auxiliar na construção do processo de trabalho 
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das equipes, por ser um espaço de questionamento das ações em saúde, que 

devem ser organizadas de acordo com as necessidades locais e assim se aproximar 

cada vez mais dos princípios do SUS (MERHY, 2005). 

 
 

2.2 O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS PATOLOGIAS BUCAIS MAIS 

PREVALENTES 

 

 

2.2.1 A cárie  

 

Tradicionalmente, a cárie é definida como uma doença causada pela 

dissolução dos tecidos mineralizados do dente devido à ação dos ácidos, produzidos 

e concentrados na placa bacteriana na presença de carboidratos fermentáveis, 

principalmente a sacarose (MEZZOMO et al., 1999), sendo levado em consideração 

principalmente os fatores biológicos. 

Já para Thylstrup & Fejerskov (2001), a doença cárie é um processo dinâmico 

que ocorre em decorrência da formação de depósitos microbianos na superfície dos 

dentes, resultando em uma alteração no equilíbrio entre a estrutura dentária e o 

fluido da placa com consequente perda de mineral. Possui uma evolução lenta, e, na 

ausência de tratamento, progride até que o dente seja completamente destruído. 

A lesão cariosa pode ser observada clinicamente em diferentes níveis, desde 

opacidades no esmalte (manchas brancas), difíceis de serem identificadas, até 

grandes cavidades que se estendem para a polpa dental (THYLSTRUP; 

FEJERSKOV, 2001). 

Em março de 2001, na Conferência organizada pelo National Institute of 

Health (NIH) para a discussão sobre o diagnóstico e tratamento da cárie dentária. A 

avaliação da situação daquela época da pesquisa sobre a doença tinha o objetivo de 

auxiliar os cirurgiões-dentistas e manter a população informada a respeito deste 

tema tão importante para a saúde. Apesar do otimismo em relação ao futuro da 

prática odontológica, os membros da conferência salientaram a necessidade de 

novos métodos de diagnóstico que conseguissem detectar lesões cariosas em 

estágios iniciais, para que os cirurgiões-dentistas pudessem paralisar ou mesmo 

reverter o processo carioso através de técnicas não invasivas. 
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A cárie dentária possui uma etiologia multifatorial dependente da interação de 

fatores relativos à dieta, ao hospedeiro, e à presença de micro-organismos 

cariogênicos. Porém, a sua etiologia não é explicada apenas por esses fatores, 
aspectos como o acesso aos serviços de saúde e as condições socioeconômicas da 

população devem ser considerados na análise do desenvolvimento da doença 

(MASSONI, 2006).  

O autor ainda afirma que a prevalência da doença é influenciada pelo 

contexto social em que está inserida e apesar da evolução na prevenção da doença 

os dados epidemiológicos demonstram que a cárie continua sendo a doença mais 

prevalente na Odontologia (MASSONI, 2006). 

O dente é composto por uma estrutura mais externa, que é denominada de 

esmalte, tendo uma camada intermediária, que é a dentina e uma estrutura mais 

interna que corresponde à polpa dentária. O tratamento da cárie deve ser realizado 

o mais precocemente possível para impedir a progressão da infecção até o nível 

pulpar, o que geraria a necessidade do tratamento endodôntico (LOPES; SIQUEIRA 

2004). 

No processo de desenvolvimento da cárie, as estruturas dentais sofrem uma 

desorganização devido à desmineralização, desta forma, a camada mais externa da 

dentina ou mais superficial é denominada de infectada, apresentando-se amolecida 

e desorganizada, sendo este o tecido dentário removido durante o tratamento 

restaurador atraumático. Já a dentina afetada, que é a camada mais interna da 

dentina, é mais endurecida, podendo sofrer um processo de reorganização após a 

remoção do tecido desorganizado, associado ao adequado vedamento da cavidade 

com o material restaurador. Na técnica restauradora atraumática a dentina mais 

interna, ou seja, a afetada, não é removida e por isso este tratamento é considerado 

menos invasivo (RAGGIO, 2002). 

O Caderno de Atenção Básica em Saúde Bucal (BRASIL, 2008, p. 32), define 

a cárie como uma doença “multifatorial, influenciada por uma série de 

determinantes, tais como fatores culturais e socioeconômicos, falta de acesso ao 

flúor, deficiente controle mecânico do biofilme (placa bacteriana), consumo 

excessivo e frequente de açúcar e xerostomia”. Atualmente, as pesquisas 

comprovam que os estágios iniciais da doença, anteriores à cavitação, podem ser 

paralisados por ações de promoção à saúde e prevenção, havendo necessidade de 
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intervenção sobre os seus determinantes no sentido de evitar novas cavidades e 

recidivas nas restaurações.  

O levantamento epidemiológico é um diagnóstico coletivo utilizado para 

retratar a situação de saúde bucal em uma determinada população. Em relação à 

cárie dentária, os índices mais utilizados continuam sendo o CPOD (dentes 

permanentes cariados, perdidos ou obturados), proposto por Klein e Palmer em 

1937 e seu correspondente para dentição temporária CEO (dentes temporários 

cariados, com extração indicada ou obturados). Os índices descrevem 

numericamente os resultados do ataque da doença em um grupo populacional, além 

de traduzir sua história e necessidades de tratamento (SANTOS et al., 2004). 

Apesar de o CPOD ser considerado ultrapassado, de acordo com os 

conceitos atuais da cariologia, continua sendo um dos indicadores mais utilizados 

nos estudos epidemiológicos da cárie dentária, dentre as causas que levam a sua 

longa sobrevivência, encontramos a objetividade e simplicidade, tornando-o um bom 

indicador de saúde. Suas limitações consistem em não avaliar o número de dentes 

sob risco, uma vez que é feito o somatório indiscriminado de dentes cariados, 

restaurados e extraídos (ANTUNES et al., 2006). 

O Ministério da Saúde, através do censo SBBRASIL, realizado em 2003 e a 

cada sete anos, enfatizou os estudos epidemiológicos de cárie e doença periodontal, 

e com isso contribuiu, de forma significativa, para ampliação dos programas públicos 

na área de Saúde Bucal. Mesmo sendo dispendiosos, eles são necessários para a 

organização dos serviços e estabelecimento de ações eficazes em Saúde Bucal no 

país (BRASIL, 2004). 

No Brasil, os resultados apresentados pelo último levantamento 

epidemiológico (BRASIL, 2004) mostraram que quase 27% das crianças de 18 a 36 

meses e 60% das crianças de cinco anos de idade apresentam pelo menos um 

dente decíduo com experiência de cárie. Na dentição permanente, quase 70% das 

crianças de 12 anos e cerca de 90% dos adolescentes de 15 a 19 anos apresentam 

pelo menos um dente permanente com experiência de cárie. Entre adultos e idosos 

a situação é ainda mais grave: a média de dentes atacados pela cárie entre os 

adultos (35 a 44 anos) é de 20,1 dentes e 27,8 dentes na faixa etária de 65 a 74 

anos. A análise destes dados aponta também para perdas dentárias progressivas e 

precoces: mais de 28% dos adultos e 75% dos idosos não possuem nenhum dente 

funcional em pelo menos uma arcada. Desta forma o censo odontológico (BRASIL, 
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2004) mostrou que as pessoas na faixa etária de 18 aos 36 meses, 05 anos, 12 

anos, 35 a 44 e 65 a74 são acometidas pela doença cárie em 26,85%, 59,37%, 

88,94%, 99,48% e 99,48% dos casos respectivamente. 

 

 

2.2.2 A doença periodontal 

 

Miller (apud MEZZOMO, 1999), estabeleceu cientificamente há mais de cem 

anos a relação entre bactérias e inflamação gengival. Löe (1950 apud MEZZOMO, 

1999) em seu estudo sobre gengivite experimental demonstrou que o acúmulo de 

placa bacteriana em gengivas saudáveis levava à inflamação gengival e que a 

remoção da placa rapidamente levava aos níveis de saúde iniciais. 

O periodonto é composto pelos tecidos que dão sustentação e proteção aos 

dentes, sendo formado pela gengiva, o ligamento periodontal, o cemento e o osso 

alveolar. As principais doenças que lhe agridem são a gengivite e a periodontite. Na 

primeira, a inflamação é localizada na gengiva marginal, já na doença periodontal a 

inflamação se estende para os tecidos de sustentação e proteção dos dentes (JAN 

LINDHE, 1999). 

O levantamento epidemiológico realizado pelo Ministério da Saúde em 2003 

(BRASIL, 2004) mostrou que as pessoas na faixa etária de 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 

74 apresentavam algum problema periodontal em 53,8%, 78,1% e 92,1% dos casos 

respectivamente. Observa-se a relevância das doenças periodontais na população 

brasileira, devendo ser vista como uma prioridade nas ações em saúde bucal. 

O Caderno de Atenção Básica nº 17 (BRASIL, 2008), referente à saúde bucal mostra 

a gengivite como um fator de risco para o desenvolvimento das periodontites e 

descreve como ações para a Atenção Básica o diagnóstico e tratamento desses 

agravos, devendo o combate desses males ser planejado através de ações coletivas 

e individuais. Nas ações coletivas, torna-se fundamental a organização das ações de 

vigilância à saúde sobre os sinais de risco “(risco social, falta de acesso à 

escovação, diabetes mellitus, imunossupressão, fumo)” além da promoção à saúde, 

através de ações intersetoriais e educativas. Para as ações individuais são 

preconizados o tratamento das doenças de forma integral, envolvendo ações de 

promoção, prevenção, tratamento e controle da doença, não agindo apenas nas 

consequências, mas sim atuando nas causas das mesmas (BRASIL, 2008, p. 36). 
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2.3 TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO 

 
 
2.3.1 Definindo o TRA  
 

A prevenção da cárie dentária é primordial nas práticas odontológicas, 

levando em consideração a manutenção da saúde bucal e não apenas o tratamento 

de sinais e sintomas de doenças. No entanto, os programas preventivos não 

conseguem atingir grande parte da população em muitos países, resultando no 

aparecimento dessa doença, que atinge um estágio irreversível na maioria das 

vezes. A desigualdade na distribuição geográfica de cirurgiões dentistas e condições 

financeiras insuficientes para manter instrumentos e equipamentos odontológicos, 

principalmente em regiões de difícil acesso, são algumas das razões pela qual a 

odontologia restauradora permanece, ainda hoje, fora do alcance de grande parcela 

da população (PELEGRINETTI et al., 2005). 

Na década de 80, Frencken et al., introduziram uma técnica restauradora 

alternativa conhecida como Tratamento Restaurador Atraumático (TRA). A técnica 

baseia-se simplesmente na remoção de tecido cariado por meio da utilização de 

instrumentos manuais e a restauração da cavidade com ionômero de vidro 

quimicamente ativado. 

A escolha deste material restaurador baseia-se na sua adequada adesão ao 

esmalte e dentina, na biocompatibilidade com a polpa e a dentina e no bom 

selamento da cavidade (SLAVUTZKY, 2000). 

O TRA foi pioneiramente empregado como parte de um programa de saúde 

bucal comunitário realizado na Tanzânia. Devido ao sucesso clínico na década de 

90, os mesmos autores passaram a desenvolver projetos coletivos para melhoria da 

saúde bucal com o uso da técnica em outros países subdesenvolvidos, entre eles 

Zimbabwe e Tailândia (NUNES et al., 2003).  

Nas últimas décadas ocorreram inúmeros avanços na prevenção e tratamento 

das sequelas da doença cárie. O Tratamento Restaurador Atraumático se enquadra 

perfeitamente no contexto atual da Odontologia, em que é preconizada a mínima 

intervenção e a maior preservação da estrutura dentária saudável (OLIVEIRA et al., 

2005). 
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O termo atraumático refere-se à ausência de dor em todas as etapas do 

tratamento, quer seja durante a remoção do tecido cariado infectado, realizada com 

o uso de instrumentos manuais, a qual não apresenta sensibilidade dolorosa, ou 

durante a restauração, que é feita sob isolamento relativo (RAGGIO, 2002). 

O TRA é uma técnica bastante simples e de rápida execução, sendo 

necessários apenas a remoção da dentina infectada por meio de instrumentos 

manuais e posterior preenchimento da cavidade com cimento de ionômero de vidro, 

requerendo desta forma infra-estrutura mínima para sua realização (FRENCKEN et 

al., 2004). 

Schriks & Van Amerongen (2003 apud OLIVEIRA et al., 2005) avaliaram a 

ansiedade e a reação de 403 crianças frente à realização de tratamento 

odontológico convencional e tratamento realizado pela técnica TRA. Os autores 

verificaram que durante todo o tratamento odontológico realizado através do TRA as 

crianças apresentaram-se com maior tranquilidade do que aquelas atendidas pela 

técnica convencional.  

A simplicidade e eficácia, o baixo custo e fácil execução, associado à redução 

da ansiedade no tratamento, devido à eliminação do barulho produzido pelos 

instrumentos rotatórios, são algumas das vantagens apresentadas pela técnica 

restauradora atraumática (PELEGRINETTI et al., 2005). 

O tratamento restaurador atraumático pode ser indicado em casos de dentes 

com lesões de cárie oclusal e ocluso-proximal de dentes decíduos e permanentes, 

desde que não estejam próximas à polpa ou com sintomatologia dolorosa 

espontânea. Já sua contraindicação está na presença de abscessos, fístulas e 

cavidades sem acesso proximal ou oclusal (FIGUEIREDO et al., 2008).  

Bresciani (2003) descreveu como critérios de inclusão para a seleção do 

paciente com indicação para a realização do tratamento atraumático a presença de 

lesão cariosa envolvendo dentina, tendo abertura suficiente para a entrada dos 

instrumentos manuais preconizados, além da ausência de sintomatologia dolorosa, 

mobilidade e cavidades muito profundas com possibilidade de exposição pulpar. 
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A seguir, a título de ilustração, foram retiradas 14 figuras do Manual do 

Tratamento Restaurador Atraumático no Controle da Cárie Dentária (FRENCKEN, 

1997), para melhor compreensão da técnica.    
FIGURA 1: POSICIONAMENTO DO OPERADOR DURANTE A TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos preconizados pela técnica (TRA): 
FIGURA 2: ESPELHO BUCAL Nº 5 (FUNÇÃO: VISUALIZAÇÃO) 

 
 

 
FIGURA 3: SONDA EXPLORADORA (FUNÇÃO: REMOÇÃO DE EXCESSOS) 

 
 

 
FIGURA 4: PINÇA (UTILIZADA PARA MANUSEIO DE ROLETES E BOLINHAS DE 
ALGODÃO, MATRIZ, CUNHA, ETC)  

 
 

 
FIGURA 5: COLHER DE DENTINA NOS TAMANHOS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE 

(REMOVER O TECIDO CARIADO AMOLECIDO) 
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FIGURA 6: MACHADO DE BLACK (ACESSAR CAVIDADES QUE NÃO ESTÃO 

TOTALMENTE ABERTAS) 

 
 

 
FIGURA 7: ESPÁTULA Nº2 (INSERÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR)  

 
 

 
FIGURA 8: PLACA DE VIDRO E ESPÁTULA Nº 24 (MANIPULAÇÃO DO MATERIAL 
RESTAURADOR) 

 
 

 
FIGURA 9: ROLETE DE ALGODÃO (ISOLAMENTO RELATIVO DA ÁREA DOS DENTES 

QUE SERÃO RESTAURADOS) 

 
 

 
FIGURA 10: BOLINHAS DE ALGODÃO (UTILIZADAS PARA LAVAR, SECAR E LEVAR O 

CONDICIONADOR ÁCIDO ATÉ A CAVIDADE) 
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FIGURAS 11 E 12: CUNHAS E MATRIZ, RESPECTIVAMENTE (UTILIZADOS NA 

RECONSTRUÇÃO DE FACES PROXIMAIS) 

 Fig. 11 

 

 Fig. 12 

 

 
FIGURA 13: MATERIAL RESTAURADOR (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO) 

 
 

 
FIGURA 14: PRESSÃO DIGITAL (PRECONIZADO PELA TÉCNICA PARA MELHOR 
ADAPTAÇÃO DO MATERIAL RESTAURADOR NA CAVIDADE) 

 
 

Os passos clínicos para sua execução são descritos por PELEGRINETTI et 

al. (2005), devendo-se: 

- Escolher o dente que apresente acesso livre à porção cariada, caso este 

acesso não seja possível, poderá ser feito com o machado de Black, fraturando-se 

levemente o esmalte sem suporte; 

- Realizar o isolamento relativo do campo operatório com roletes de algodão; 
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- Remover o tecido cariado infectado com curetas ou colheres de dentina; 

- Pré-condicionar a cavidade com o auxílio de bolinhas de algodão embebido 

no líquido do material restaurador (ácido poliacrílico), tendo como objetivo remover 

parcialmente a lama dentinária que é formada, e assim facilitar a adesão do material 

restaurador ao dente; 

- Lavar e secar a cavidade, também com o auxílio de bolinhas de algodão; 

- Manipular o material seguindo rigorosamente a dosagem e o tempo de 

aglutinação indicados pelo fabricante; 

- O material manipulado deve apresentar-se homogêneo e com aspecto 

brilhante até a sua inserção, com o objetivo de possibilitar uma adequada 

adesividade; 

- Inserir do material na cavidade; 

- Fazer a pressão digital após o material perder o brilho, passando vaselina na 

luva para melhor adaptação do ionômero de vidro; 

- Proteger a restauração com verniz apropriado para evitar a 

sinérese/embebição. Já que o ionômero de vidro leva aproximadamente 24 horas 

para finalizar a reação de presa; 

- Checar a oclusão com papel carbono e fazer a remoção de excessos. 

Para o Ministério da Saúde, 2008 o TRA pode ser utilizado em atendimento 

extra-clínico, incluindo usuários acamados, institucionalizados, escolares, dentre 

outros, uma vez que dispensa a utilização do consultório dentário para a realização 

do tratamento. Utiliza-se de técnicas menos invasivas e com preparo cavitário feito 

sem anestesia, além da remoção do tecido cariado amolecido e desorganizado, que 

é removido com o auxílio de instrumentos manuais e o material restaurador utilizado 

é o cimento de ionômero de vidro.   

Muitos estudos são realizados sobre o tratamento restaurador atraumático. 

Diante deste fato, a Organização Mundial de Saúde (OMS) buscou a padronização 

dos critérios de avaliação da eficácia da técnica, em que muitos estudos passaram a 

utilizar os critérios de desempenho clínico do TRA criados por Phantunvanit et al. 

(1996 apud RIOS; ESSADO, 2003), seguindo os seguintes códigos e critérios para a 

avaliação das restaurações: 

0. Presente, bom;  

1. Presente, pequeno defeito por qualquer razão, em qualquer zona, menos 

que 0,5 mm de profundidade, não requer reparo; 
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2. Presente, defeito marginal por qualquer razão, em qualquer zona, mais que 

0,5 mm de profundidade e menos que 1,0 mm, requer reparo; 

3. Presente, defeito grosseiro com mais de 1,0 mm de profundidade, requer 

reparo; 

4. Ausente, a restauração desapareceu (quase) completamente, requer 

tratamento; 

5. Ausente outro tipo de restauração foi feito; 

6. Ausente dente foi extraído; 

7. Presente, desgaste e fendas gradualmente alargaram partes da 

restauração, mas é menor que 0,5 mm no ponto mais profundo, não requer 

tratamento; 

8. Presente, desgaste e fendas gradualmente alargaram partes da 

restauração, com mais de 0,5 mm de profundidade, requer reparo; 

9. Sem diagnóstico. 

As categorias que indicam o sucesso do tratamento são aquelas que 

apresentam a restauração presente e em bom estado, indicado pelo critério 0 e sem 

necessidade de reparo, indicados pelos critérios 01 e 07 (PHANTUNVANIT et al., 

1996 apud RIOS; ESSADO, 2003). 

 

 
2.3.2 Tratamento restaurador atraumático (TRA) e a Saúde Pública  
 

Baseado na Política Nacional de Promoção da Saúde, aprovada pela Portaria 

nº 687/GM, de 30 de março de 2006, onde a organização do cuidado deve ir além 

dos muros das unidades de saúde, para melhor promover a qualidade de vida da 

população, o TRA deve ser mais uma ferramenta utilizada pelas Equipes de Saúde 

Bucal na Atenção Básica no combate a cárie, que se apresenta como a doença de 

maior prevalência, dentre as afecções bucais (BRASIL, 2003).   

O Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde de Saúde Bucal, 

editado em 2008, informa que apesar do tratamento ser individualizado, o uso do 

TRA em populações com alta prevalência de cárie, pode ser entendido como uma 

abordagem coletiva para redução da infecção bucal. 

Embora simples, entretanto, deve-se considerar que, como qualquer 

terapêutica, para que o TRA tenha êxito, é necessário seguir a correta indicação e a 
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utilização conveniente, requerendo, por parte do operador, os conhecimentos 

necessários em relação ao instrumental, isto é: utilização, função e manutenção 

(FRENCKEN et al., 1997). 

Para ser aplicado na Saúde Pública o TRA precisa ser compreendido como 

parte de um programa integral de saúde, com ações que extrapolam as ações 

clínico-restauradoras, que incorporam em seu desenvolvimento estratégias de 

educação em saúde, uma vez que somente a etapa clínico restauradora não será 

capaz do efetivo controle da doença cárie dentária, reproduzindo apenas um ciclo 

restaurador repetitivo de tratamento de sintomas da doença (SILVA; MENDES, 

2009).  

A proposta da técnica (TRA) vem sendo aplicada em áreas sem recursos 

apropriados ao exercício da odontologia convencional. Atualmente, essa alternativa 

expandiu-se para os locais que, embora tenham condições de oferecer a 

odontologia convencional, esbarram na situação da demanda reprimida. Desta forma 

o TRA é mais uma alternativa, visto que o tempo operatório é menor quando 

comparado ao tratamento odontológico clássico (PELEGRINETTI et al., 2005). 

No PSF as Equipes de Saúde Bucal, buscam oferecer o acesso a todas as 

famílias do seu território de abrangência, tendo no TRA mais uma alternativa de 

tratamento reabilitador, desde que associado a práticas de prevenção e promoção à 

saúde. Desta maneira as equipes podem ter no TRA mais uma ferramenta para 

organizar suas demandas (FONSECA et al., 2010) . 

Diante das necessidades da Atenção Básica e na busca de oferecer serviços 

de saúde bucal de forma integral, o TRA deveria estar incluso nos currículos das 

Faculdades de Odontologia como mais uma técnica no tratamento da cárie, 

associada à prevenção e promoção de saúde. Esta técnica pode ainda ser vista 

como uma forma de oferecer uma terapêutica resolutiva e de qualidade, contribuindo 

com o acesso aos serviços odontológicos de saúde e favorecendo a abordagem do 

paciente dentro de seu contexto social (MASSONI, 2006). 

Busato et al. (2011) realizaram um estudo sobre a percepção das Equipes de 

Saúde Bucal no município de Curitiba-PR sobre a utilização do TRA e observaram 

que há necessidade de treinamento das equipes em relação à técnica, uma vez que 

a maioria dos entrevistados relatou conhecer o tratamento restaurador traumático, 

mas não receberam treinamento para a realização do TRA na faculdade e nem pela 

Secretaria Municipal de Saúde.  
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2.3.3 TRA e tratamento odontológico convencional: alguns estudos 

comparativos 
 

Com a finalidade de avaliar o desempenho clínico do tratamento convencional 

com o TRA, Figueiredo et al. (2004), realizaram um estudo randomizado em escolas 

e creches de Fortaleza - CE. Todos os alunos participantes passaram por atividades 

educativas e tiveram suas lesões cariosas restauradas com o cimento de ionômero 

de vidro (Ketac - Molar - ESPE); um grupo realizou as restaurações no consultório e 

o outro nas escolas e creches através do TRA. O Teste Exato de Fisher foi utilizado 

para a avaliação das restaurações, não encontrando diferença estatística 

significante entre os dois grupos estudados (p = 0,19 para as restaurações de uma 

face e p = 0,69 para restaurações de duas faces). 

Frencken et al. (1994) realizaram o TRA em uma população rural da Tailândia 

e constataram a taxa de sucesso de 79% na dentição decídua para restaurações de 

uma face, após um ano, e 55%, após dois anos. Nos dentes permanentes, 93% das 

restaurações envolvendo uma face encontravam-se satisfatória após um ano. 

Estudos feitos no Zimbabwe em 569 escolares tratados pelo TRA mostraram que 

após três anos de análise foi encontrado um índice de sucesso de 85%, o que levou 

os autores a concluírem que o TRA tem possibilitado uma forma alternativa de 

controle da doença cárie para estes escolares (FRENCKEN et al., 1996 apud SILVA; 

MENDES, 2009). 

O tratamento da cárie foi comparado através de uma revisão bibliográfica 

sistemática, onde os artigos tiveram como critério de inclusão: serem randomizados, 

estarem indexados no MEDLINE até setembro de 2003, possuírem tempo de 

preservação de um a três anos e intervalo de confiança de 95%. Concluiu-se com o 

estudo que o TRA e o amálgama (tratamento tradicional) no período de três anos 

foram boas opções de tratamento no combate à cárie (FRENCKEN et al., 2004).   

Um estudo randomizado foi utilizado para comparar o tratamento restaurador 

convencional, feito através da utilização de amálgama de prata e com o tratamento 

restaurador atraumático (TRA). Os resultados do trabalho foram acompanhados 

durante seis anos, onde se concluiu não ter diferença estatística significante entre as 

duas técnicas, tendo o índice de sucesso de 74% (com 95%, IC = 56 - 77%) para o 

amálgama e 67% (com 95%, IC = 61 – 85%) para o TRA (MANDARI et al, 2003). 
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Uma pesquisa foi realizada em escolas públicas da periferia de Bauru - SP 

utilizando o TRA no tratamento da cárie, tendo como público alvo crianças de sete a 

12 anos com indicação para a técnica, onde foram realizadas 155 restaurações. O 

teste qui-quadrado foi utilizado para avaliar a influência do operador no sucesso das 

restaurações e a confiabilidade foi de 0.92, o índice de sucesso do estudo foi de 

97% no acompanhamento durante seis meses das restaurações, utilizando os 

critérios da OMS para a avaliação do TRA. Houve perda de três alunos que saíram 

da escola e o insucesso encontrado foi devido ao aparecimento de uma fístula, que 

indicou a necessidade de tratamento endodôntico no paciente (BRESCIANI et al., 

2005). 

Hu et al. (2004 apud OLIVEIRA, 2007), fizeram um estudo longitudinal com 6 

anos de acompanhamento em 197 escolares. O tratamento restaurador atraumático 

foi realizado por cinco dentistas devidamente treinados. Um examinador avaliou as 

restaurações, a cada ano, pelos critérios da OMS, encontrando após cinco anos 

93% de sucesso para restaurações pequenas e 80% para restaurações extensas. 

No sexto ano de observação estes índices eram de 75% e 61%, respectivamente. 

Os autores concluíram que o TRA nos escolares foi efetivo, com altos índices de 

sucesso. 

 

 

2.4 A FAMÍLIA E O CUIDADO EM SAÚDE BUCAL 

 

 

2.4.1 A educação em saúde  

 

O estudo do PSF nos remete às lutas pela construção de um modelo de 

saúde mais justo, que se iniciaram no Movimento da Reforma Sanitária, passaram 

pela Constituição de 1988, até a criação do SUS, que incorporou os princípios 

reformistas da descentralização, universalidade de acesso, além da participação 

social. A educação em saúde assim como o PSF deve ser compreendida como um 

processo em construção permanente para que realmente as idealizações das leis 

possam ser colocadas em prática (MANO, 2004). 

A integralidade do ponto de vista da organização dos serviços e das práticas 

de saúde caracteriza-se pela assimilação das práticas assistenciais e preventivas 
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oferecidas por uma mesma unidade de saúde. No PSF a equipe deve basear suas 

ações na prevenção, promoção, assistência e reabilitação da saúde da comunidade 

do seu território de abrangência em que as atividades de educação em saúde fazem 

parte das suas responsabilidades (ALVES, 2005). Este processo de cuidado 

também é um “processo pedagógico, no sentido de que tanto o profissional de 

saúde quanto o usuário aprendem e ensinam” (ALBUQUERQUE; STOLTZ, 2004, p. 

264).  

As mudanças propostas ao processo saúde - doença devem incorporar ao ato 

terapêutico a valorização de quem está sendo cuidado, preocupando-se e 

respeitando a visão de mundo de cada um, para que haja cumplicidade nas ações 

de promoção, prevenção, cura e reabilitação e assim oferecer um serviço de saúde 

de forma integral (SANTOS et al., 2008). 

A corresponsabilidade e o vínculo devem ser resgatados pelo PSF buscando 

a valorização do papel das pessoas, das famílias e da comunidade na melhoria das 

condições de saúde e qualidade de vida (BRASIL, 2006). 

A concretização da mudança assistencial deve levar em consideração a 

participação social, respeitando as leis do SUS, para que a voz da população possa 

ser ouvida nas decisões a serem tomadas e assim o controle social ser exercido 

efetivamente através dos Conselhos Municipais de Saúde e Conselhos Gestores 

Locais (CREVELIM; PEDUZZI, 2005). 

A Política Nacional de Promoção à Saúde (BRASIL, 2006), nos traz um novo 

paradigma sobre a saúde, que deve ser vista num contexto mais amplo de forma 

que as pessoas sejam inseridas em sua realidade local, considerando-se sua 

autonomia, características culturais, políticas para superar as adversidades, agindo 

como sujeito nas ações para a busca de uma vida saudável.   

A pedagogia aplicada na educação em saúde é fundamental para que se 

alcancem os objetivos desejados, onde nas práticas pedagógicas da “educação 

bancária” o profissional de saúde é o dono do saber e a população participa de 

forma passiva. Neste caso dificilmente consegue-se mudança na realidade local, já 

que a população não é vista como ator na construção do processo (FREIRE, 1987). 

A educação baseada na problematização vai ao encontro da filosofia da 

educação em saúde, uma vez que as informações são construídas através do 

diálogo com a participação ativa da população, potencializando o papel das pessoas 

na conquista da melhora na qualidade de vida, contribuindo assim para o exercício 
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da cidadania. Esta é uma das formas de se atingir a produção social em saúde por 

oferecer ferramentas para que o indivíduo participe do seu processo de saúde-

doença, conhecendo o seu papel na condução da vida da comunidade e não 

passivo diante das suas condições de vida (FREIRE, 1987). 

Um dos desafios encontrados pelos profissionais do PSF para o exercício da 

educação em saúde de forma problematizadora pode ser explicado pela formação 

acadêmica, já que a maioria das escolas baseia-se no modelo biomédico, centrado 

nas práticas curativas (3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, 2004).  

Um estudo realizado com 80 cirurgiões-dentistas que atuam no PSF do Rio 

Grande do Norte por pelo menos seis meses através de entrevistas e uma análise 

documental no Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), mostrou que as 

ações em educação em saúde bucal são feitas principalmente com a população 

escolar, grupos específicos (gestantes, hipertensos, diabéticos), visitas domiciliares 

e de forma bem menos expressiva com grupos na comunidade. As práticas 

baseiam-se na comunicação verbal da escovação dos dentes e no uso do fio dental, 

utilizando como recurso visual o macro modelo, além da evidenciação da placa 

bacteriana e a escovação supervisionada. Já o Sistema de Informação mostrou que 

as práticas em educação em saúde ocorrem principalmente na Unidade de Saúde 

(ALMEIDA; FERREIRA, 2008).  

Figueiredo et al. (2008) mostraram que para a implantação de um programa 

de promoção de saúde é necessário realizar um diagnóstico comunitário da área de 

abrangência de atuação da equipe de saúde, em que o conhecimento do território, 

as condições socioeconômicas, saberes populares, condições de moradia, além da 

rede social disponível são importantes ferramentas para o planejamento das ações 

em saúde. 

O atendimento domiciliar deve ser visto como uma forma de reestruturação e 

reorganização das práticas de saúde para além dos muros dos serviços de saúde, 

deslocando seu olhar para o espaço-domicílio das famílias e comunidades nas quais 

as práticas precisam estar enraizadas, onde a família e seu contexto tornam-se 

alvos estratégicos de atuação para o PSF (TRAD; BASTOS, 1998). 

A educação permanente é mais um recurso disponibilizado ao PSF, para que 

as equipes possam discutir e transformar seu processo de trabalho de forma 

comprometida com as necessidades da comunidade, para que os serviços de saúde 
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se aproximem dos conceitos de atenção humanizada, integral de qualidade como 

preconiza o sistema de saúde brasileiro (BRASIL, 2004). 

 

 

2.4.2 A família como ator no cuidado em saúde bucal 

 

A família deve ser concebida como um espaço capaz de influenciar no 

comportamento de seus membros, realizando avaliações e escolhas diante de um 

determinado conjunto de recursos e sendo considerado um agente ativo na 

mudança social (TRAD; BASTOS, 1998). 

Culturalmente, observamos o papel da família no cuidado em saúde, partindo 

principalmente das mães, uma vez que o acesso aos serviços de saúde muitas das 

vezes pode não ser uma tarefa das mais fáceis e nesta situação a família passa a 

utilizar-se de conhecimentos inclusos em seu contexto social sobre os cuidados para 

tentar solucionar seus problemas (TRAD; BASTOS, 1998). 

As Equipes de Saúde da Família (ESF) devem compreender o domicílio como 

um espaço de construção de relações, permitindo uma visão ampliada no processo 

saúde - doença e assim planejar as ações com o envolvimento familiar (MOYSÉS et 

al., 2008).  

A família é o núcleo mais primitivo de nossa sociedade, cabendo a mesma a 

responsabilidade na formação de indivíduos conscientes de suas necessidades, 

além da aprendizagem da higiene, da cultura, da adesão a tratamentos prescritos 

pelos serviços de saúde, como medicações, dietas, atividades preventivas, dentre 

outras (OLIVEIRA et al., 2010). 

As atividades educativas são um espaço muito importante para o 

desenvolvimento do vínculo entre os serviços de saúde e as famílias, sendo um 

espaço de trocas que facilitam o estabelecimento de ações voltadas para o bem-

estar de forma contextualizada e condizente com suas reais necessidades 

(OLIVEIRA et al., 2010). 

De acordo com Gutierrez & Minayo (2010, p. 1503) a família deve ser 

indicada como a “microestrutura de maior peso para compreensão de 

representações e práticas relativas ao processo de saúde/doença/cuidado”. 

Ao analisarmos o cuidado da saúde da criança observamos a importância do 

envolvimento da família, uma vez que as referências familiares influenciam 
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diretamente no desenvolvimento da criança, tendo os pais o papel fundamental na 

promoção e manutenção da saúde de seus filhos em que os hábitos e atitudes 

ensinados por eles serão incorporados e praticados posteriormente pela criança 

(MASSONI et al., 2005). 

Já Barbosa et al. (2010, p. 292) afirmaram que “as crianças não são seres 

independentes e a família compreende a rede de indivíduos que dá suporte e afeta 

de forma mais acentuada a qualidade de vida da criança. 

Na prestação do cuidado em saúde infantil, a satisfação dos pais com o 

atendimento irá influenciar na saúde de seus filhos, uma vez que eles serão os 

mediadores entre o profissional da saúde e a criança, acompanhando-os às 

consultas e colocando em prática os aconselhamentos ou tratamentos prescritos 

pelos profissionais (ROBLES et al., 2008). 

Observando a importância da participação dos pais no cuidado da saúde da 

criança Knirsch et al. (2010) realizaram um estudo sobre a percepção dos pais em 

relação ao tratamento restaurador atraumático, mostrando que os filhos reproduzem 

os pensamentos e aprendizados da família, além da aceitação dos pais em relação 

ao tratamento colaborar para a maior eficiência e a produtividade do trabalho, bem 

como para transmitir maior segurança à criança. 

Bardal et al. (2006) realizaram uma pesquisa qualitativa sobre a cárie dentária 

em crianças em uma comunidade de baixa renda e observaram que a mãe na 

maioria dos casos é responsável pela saúde da família e que a criança é 

apresentada ao mundo ao seu redor através da família. 

Wanderley et al. (2005 apud SORAGGI et al., 2007), mostraram em seu 

trabalho a importância da responsabilização dos pais no cuidado em saúde bucal da 

criança, devendo estar motivados em supervisionar a higiene oral de seus filhos e 

controlar o consumo de açúcar, para que os hábitos saudáveis sejam apreendidos 

pela criança e levados para a vida adulta. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAL 

 

Analisar a percepção dos familiares em relação ao tratamento restaurador 

atraumático realizado no domicílio e ao seu acompanhamento no cuidado em saúde 

bucal da criança e descrever as condições do ambiente de trabalho para a aplicação 

do TRA. 

 

 

3.2 ESPECÍFICOS 
 

 Descrever as condições do ambiente domiciliar para a realização do TRA; 

 Descrever as práticas de higiene oral da população estudada 

 Analisar as impressões das famílias sobre o tratamento dentário realizado 

no seu domicílio; 

 Relatar o acompanhamento das restaurações após 03 e 06 meses de sua 

realização. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

  

Para este estudo optou-se por uma abordagem qualitativa, com finalidade 

descritiva e exploratória, desenvolvido sob a forma de estudo de caso em relação à 

percepção dos responsáveis sobre o tratamento restaurador atraumático realizado 

nas crianças de três a seis anos no domicílio. 

A abordagem qualitativa está voltada para o contexto do descobrimento dos 

fatos, importando-se mais com os seus significados, além de captar as informações 

de forma mais flexível (TOBAR; YALOUR, 2004).  

Com o estudo descritivo buscou-se descrever, observar e interpretar os 

fenômenos e os fatores que os influenciam (OLIVEIRA, 2007). Em relação aos 

estudos de caso, delineamento de pesquisa adotado para este trabalho, a descrição 

que eles proporcionam, de uma forma geral, é consequência da utilização de 

entrevistas abertas e de variadas formas de observação (GIL, 2009). “Estes 

procedimentos possibilitam o estudo exaustivo e profundo das características 

essenciais dos fatos e fenômenos, sem desprezar o contexto em que ocorrem” (GIL, 

2009, p. 15).  

Estes procedimentos “favorecem a compreensão do fenômeno, sob a 

perspectiva dos membros dos grupos ou das organizações [...] trata-se, portanto, de 

um delineamento que atenta para a subjetividade dos participantes [...]” (GIL, 2009, 

p. 17). 

A utilização do estudo exploratório está relacionada ao fato do tema deste 

estudo ser pouco explorado. Buscou-se, por isto, uma compreensão geral sobre o 

fenômeno ou fato estudado (LAKATOS; MARCONI, 2007). Já para Gil (2002, p. 41) 

o estudo exploratório propicia “maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 

Os estudos de caso servem tanto aos propósitos descritivos como 

exploratórios de pesquisa, pois têm um leque de possibilidades mais amplo do que a 

maioria dos delineamentos de pesquisa. Desta forma, são também adequados para 
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finalidades exploratórias, permitindo a ampliação do conhecimento do pesquisador 

sobre fenômenos pouco conhecidos (GIL, 2009). 

O estudo de caso, segundo Tobar & Yalour (2004) permite a análise profunda 

e com riqueza de detalhes do objeto a ser estudado. Além de proporcionar uma 

visão geral do problema pode ser considerada uma ferramenta importante na 

identificação de possíveis fatores que influenciam no mesmo, permitindo também “a 

exploração de situações da vida real que não estão claramente definidos” (GIL, 

2002, p. 54).  

A utilização do estudo de caso na pesquisa permite a descoberta de novos 

sentidos ou a confirmação do que se tem conhecimento sobre o tema, além de 

facilitar a compreensão da situação investigada, podendo também surgir novas 

variáveis que sugiram o aprofundamento do assunto ou sugestões para novos 

estudos (ANDRÉ, 2005). 

O estudo de caso, por ser flexível, permite a utilização de procedimentos de 

forma concomitante para a coleta de dados, deixando, dessa forma, o pesquisador 

mais livre para escolher os mais adequados para a coleta de dados (GIL, 2009).  

O estudo foi complementado com a avaliação das restaurações realizadas por 

esta técnica (TRA) nas crianças moradoras na área adstrita do CMS-COHAB. A 

avaliação das restaurações visou enriquecer o estudo, uma vez que podemos 

analisar os dados qualitativos juntamente com o contexto de saúde em que estão 

inseridos (NEVES, 1996). 

 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O CMS-COHAB localiza-se na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro no 

bairro de Realengo, pertence a Área Programática 5.1 (A.P. 5.1), tendo como área 

adscrita o Conjunto Habitacional D. Pedro II com uma população de 18.000 

habitantes. 

A Unidade possui cinco equipes de Saúde da Família denominadas Dona 

Olímpia, Doutor Lessa, Jambo, Capitão Teixeira e General Azeredo e duas Equipes 

de Saúde Bucal. Anteriormente a existência do PSF a população buscava os 

serviços básicos de saúde nos bairros vizinhos. 
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A escolha desta Unidade de Saúde se deu pela experiência profissional 

acumulada em sete anos de atuação como cirurgiã-dentista de uma das Equipes de 

Saúde Bucal e na área adscrita da Equipe Doutor Lessa foi desenvolvida a 

pesquisa. 

 

 

4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

  

 

4.3.1 Seleção da amostra 
 

Os sujeitos dessa pesquisa foram os responsáveis pelas crianças 

selecionadas tecnicamente para o tratamento restaurador atraumático realizado nos 

domicílios e as próprias crianças, que foram acompanhadas e observadas pelos 

responsáveis. Dessa maneira, a amostra final para este estudo está relacionada ao 

número de crianças indicadas para o tratamento e a seleção obedeceu à sequência 

de procedimentos descritos a seguir.  

Em primeiro lugar foi feito o levantamento da população de crianças na faixa 

etária entre três e seis anos moradoras na área adstrita da Equipe Dr. Lessa, do 

CMS-COHAB com indicação ao TRA e suas famílias.  

Para esta seleção utilizou-se os registros da ficha A, que é o cadastro das 

famílias utilizado pelo Programa de Saúde da Família. Esta ficha contém dados 

referentes às condições de moradia, ocupação, renda familiar, acesso a rede de 

esgoto, data de nascimento, dentre outras informações que auxiliam as equipes de 

saúde a conhecer as condições de vida das famílias que estão em sua área de 

abrangência e planejar melhor suas intervenções (BRASIL, 2003).   

Após a análise das fichas foram encontradas 90 crianças de três a seis anos 

cadastradas nas sete microáreas que compõem a área de cobertura da equipe. 

Participaram do levantamento epidemiológico para o TRA 58 crianças, que 

representaram 100% das crianças desta faixa etária das cinco microáreas 

selecionadas para a amostra, tendo em vista as dificuldades encontradas no 

agendamento das crianças das outras duas microáreas, cujos Agentes Comunitárias 

de Saúde (ACS) encontravam-se de licença de saúde.  
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A realização do agendamento do levantamento epidemiológico para a seleção 

de crianças com indicação para o TRA foi feito na Unidade de Saúde durante dois 

meses, através da convocação das famílias pelos ACS na visita domiciliar. Foram 

destinadas quatro datas em cada mês com disponibilidade de horários nos turnos da 

manhã e da tarde. Dos 58 participantes, 17 foram selecionados como objeto desta 

pesquisa para realizar o tratamento com a Equipe de Saúde Bucal, juntamente com 

a participação de seus familiares. Destas, apenas 11 (64,7%) fizeram parte do 

trabalho, isto por que três crianças não permitiram a realização do TRA na visita e os 

outros três selecionados as famílias não se encontravam nos domicílios nos dias e 

horários agendados.  

Os demais participantes do levantamento não apresentavam indicação para o 

tratamento restaurador atraumático, sendo que 38 crianças apresentavam a 

dentição hígida, ou seja, sem nenhuma necessidade de tratamento dentário e três 

com necessidade de tratamento convencional, para o qual foram encaminhadas.  

Foram realizadas 30 restaurações nos 11 participantes da pesquisa. Após 

três meses foram avaliadas no ambiente domiciliar somente 28 restaurações em 10 

crianças, devido à mudança de uma família da comunidade. Conforme programado, 

após seis meses foram avaliadas 19 restaurações em sete crianças, em virtude da 

mudança de mais uma família, cuja criança era portadora de sete restaurações.  

 

 

4.3.2 Descrição do campo de trabalho 

 

A descrição do ambiente do campo de trabalho foi realizada na primeira etapa 

das visitas domiciliares através da observação sistemática, que é um instrumento 

utilizado no estudo de caso em que o pesquisador estabelece o que deve ser 

observado, a forma de registro e a organização das informações para a coleta de 

dados (GIL, 2009), utilizando-se o diário de campo para os registros. 
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4.4 INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS 

 

 

4.4.1 Realização do TRA 

 

O tratamento odontológico foi realizado através da técnica restauradora 

atraumática no domicílio das crianças e com a participação da família, compondo a 

primeira etapa das visitas domiciliares que foram feitas seguindo o seguinte 

protocolo: 

- Agendamento da visita através do ACS da equipe que faz cobertura da 

família; 

- Informações importantes para a família: orientações de higiene oral, 

explicações sobre o processo de desenvolvimento da cárie e do tratamento a ser 

realizado na criança, além da necessidade de continuidade do cuidado para o 

controle da doença; 

- Entrega do Kit de higiene oral fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro para a evidenciação de placa e higienização oral da criança antes 

da aplicação da técnica com a supervisão do responsável;  

- Aplicação da técnica, utilizando como material restaurador o cimento de 

ionômero de vidro Vitro Molar que é disponibilizado na rede municipal de saúde para 

realização deste tratamento restaurador, seguindo os seguintes passos operatórios: 

- Usar mesas cobertas por colchonete, locais onde o paciente deve se deitar, 

ficando o paciente em posição supina e o profissional em posição de trabalho de 12 

horas. 

- Escolher o dente em que se tenha acesso livre à porção cariada. Se não 

houver acesso livre, o mesmo poderá ser feito com o machado de Black, fraturando-

se levemente o esmalte sem suporte; 

- Realizar o isolamento relativo do campo operatório com roletes de algodão; 

- Remover o tecido cariado infectado com curetas ou colheres de dentina; 

- Realizar o pré-condicionamento da cavidade com o auxílio de penso de 

algodão embebido no líquido do material restaurador (ácido poliacrílico); 

- Lavar e secar a cavidade, também com o auxílio de bolinha de algodão; 
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- Manipular o material seguindo rigorosamente a dosagem e o tempo de 

aglutinação indicados pelo fabricante; o material manipulado deve estar homogêneo 

e apresentar aspecto brilhante até a sua inserção na cavidade; 

- Realizar a pressão digital com a luva vaselinada para melhor adaptação do 

ionômero de vidro; 

- Proteger a restauração com verniz apropriado para evitar a 

sinérese/embebição; 

- Checar a oclusão com papel carbono e remoção de excessos. 

(PELEGRINETTI et al., 2005). 

  

 
4.4.2 As entrevistas 

 

Após dois meses da realização da técnica foram feitas novas visitas às 

famílias e os responsáveis foram convidados a participar de uma entrevista, gravada 

em áudio. Todos aceitaram o convite e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido conforme determina o Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde 

do Município do Rio de Janeiro.  

Como instrumento para a coleta de dados foi escolhida a entrevista 

semiestruturada para facilitar a observação da corresponsabilidade da família em 

relação ao controle da cárie e sua percepção a respeito do tratamento restaurador 

atraumático. O roteiro foi testado através de um estudo piloto com familiares cujas 

crianças já haviam realizado o TRA na comunidade da COHAB através da visita 

domiciliar. 

A entrevista semiestruturada é um dos principais instrumentos utilizados na 

pesquisa qualitativa. Através dela, partindo-se de certos questionamentos básicos, 

apoiados em premissas e teorias que surgem no decorrer da pesquisa e, 

consequentemente, fornecem novas interrogativas, fruto das respostas do 

informante tem a possibilidade de gerar novas premissas. Desta maneira, o 

informante, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 

(TRIVIÑOS, 1987).  

As questões elaboradas para a entrevista (APÊNDICE A) levaram em 

consideração o embasamento teórico da investigação, as informações que o 
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pesquisador colheu sobre o fenômeno social no campo e os objetivos da pesquisa 

(LIMA et al., 1999). 

 

 
4.4.3 Avaliação do TRA 

 

As avaliações das restaurações realizadas nas crianças de 03 a 06 anos 

(CMS-COHAB) foram feitas em dois momentos: três e seis meses após a realização 

do tratamento através do agendamento de visitas domiciliares com um cirurgião-

dentista previamente treinado, que atua no PSF e com experiência de trinta anos na 

saúde pública. A sonda milimétrica da OMS foi utilizada na classificação das 

restaurações, utilizando-se os escores preconizados pelo MS (OLIVEIRA, 2007):  

0 - Presente, bom;  

1 - Presente, pequeno defeito por qualquer razão, em qualquer zona, menos que 

0,5 mm de profundidade, não requerem reparo; 

2 - Presente, defeito marginal por qualquer razão, em qualquer zona, mais que 

0,5 mm de profundidade e menos que 1,0 mm, requerem reparo; 

3 - Presente, defeito grosseiro com mais de 1,0 mm de profundidade, requer 

reparo; 

4 - Ausente, a restauração desapareceu (quase) completamente, requer 

tratamento; 

5 - Ausente outro tipo de restauração foi feito; 

6 - Ausente dente foi extraído; 

7 - Presente, desgaste e fendas gradualmente alargaram partes da restauração, 

mas é menor que 0,5 mm no ponto mais profundo, não requerem tratamento; 

8 - Presente, desgaste e fendas gradualmente alargaram partes da restauração, 

com mais de 0,5 mm de profundidade, requer reparo; 

9 - Sem diagnóstico.  
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise das questões abertas do roteiro de entrevistas optou-se pela 

análise de conteúdo, realizada através da técnica de análise temática, onde 

primeiramente são elaborados os documentos para análise, permitindo, assim, o 

surgimento de novas interrogativas, que provavelmente irão modificar as questões 

norteadoras da pesquisa e seus objetivos (BARDIN, 2002). 

A aplicação deste método permite a manipulação das mensagens, que podem 

auxiliar na descoberta de novas realidades que não estavam explícitas inicialmente 

no contexto do estudo (OLIVEIRA, 2008). 

Silva et al. (2005, p. 70) consideraram que a proposta da análise de conteúdo 

se refere a uma “decomposição do discurso e identificação de unidades de análise”, 

onde posteriormente é feita a categorização de fenômenos que tornam possível a 

reconstrução de significados a serem explorados, contribuindo para uma 

compreensão mais profunda da interpretação do objeto do estudo. 

Miles (1979 apud ANDRÉ, 1983) relata que apesar da pesquisa qualitativa ser 

muito atrativa, por permitir aprofundar-se no universo a ser estudado, a atividade de 

coleta e análise dos dados é exaustiva, devido a grande variedade de aspectos a 

serem observados, do tempo necessário para a transcrição e dificuldades em 

codificar e interpretar os dados que devem representar de forma aproximada a 

realidade a ser estudada e não ser apenas um retrato das pré-concepções dos 

autores da pesquisa. 

A análise de conteúdo é vista como uma metodologia para descobrir o que 

está escrito atrás do texto. Assim: 
“Mensagens obscuras que exigem uma interpretação, mensagens com um 
duplo sentido cuja significação profunda só pode surgir depois de uma 
observação cuidadosa ou de uma intuição carismática. Por detrás do 
discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um 
sentido que convém desvendar” (BARDIN, 1977, p. 113).   
 

A técnica de análise temática é dividida em três etapas, a organização, a 

codificação e a interpretação. 

Na primeira etapa, conhecida como fase de organização, realiza-se a leitura 

flutuante, considerada como o primeiro contato com os documentos de análise, de 

onde surgirão as hipóteses, as questões norteadoras da pesquisa, os objetivos, 

facilitando a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação. 
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Posteriormente é feito o desdobramento do texto em unidades que permitem a 

descoberta de “núcleos de sentido” que fazem parte da comunicação (BARDIN, 

2002, p. 99).  

Na segunda etapa os dados são codificados a partir das unidades de registro, 

sendo esta uma das etapas mais longas da pesquisa. Na terceira última etapa se faz 

a categorização, que consiste na classificação dos elementos segundo suas 

semelhanças e por diferenciação, com posterior reagrupamento, em função de 

características comuns (CAREGNATO, 2006). 

As categorias utilizadas nesta pesquisa foram “não-apriorísticas, onde o 

pesquisador por interesse ou experiência prévia tem as categorias pré-definidas” 

(CAMPOS, 2004, p. 614). Neste trabalho, buscando responder aos objetivos 

estabelecidos foram criadas as seguintes categorias: cuidado em saúde bucal e 

tratamento restaurador atraumático no domicílio, a partir das quais foram 

identificadas as subcategorias descritas na discussão do trabalho. 

A interpretação dos resultados foi realizada a partir dos discursos coletados 

na pesquisa tendo por base o referencial teórico escolhido.  

Nas questões fechadas do roteiro de entrevista e na análise das restaurações 

a técnica escolhida para a avaliação dos resultados foi a estatística descritiva, por 

buscar somente descrever e avaliar um grupo sem fazer inferências sobre um grupo 

maior, e, para isto, utilizou-se suas ferramentas estatísticas simples: a frequência 

absoluta e relativa. A representação dos dados foi feita através de quadros e 

gráficos (<http://www.each.usp.br/rvicente/Paternelli_Cap2.pdf>, acesso em: 

dez/2011). 

As questões fechadas do roteiro de entrevistas foram retiradas do trabalho de 

Knirsch et al. (2010) que avaliou a percepção dos pais sobre o TRA.   

Na descrição do campo de trabalho foi utilizada a observação sistemática que 

de acordo com Gil (2009, p. 73): 
A observação sistemática é adequada para estudos de caso descritivos. 
Nesta modalidade de estudos, o pesquisador sabe quais aspectos da 
comunidade, da organização ou do grupo são significativos para alcançar os 
objetivos pretendidos. Ele provavelmente já terá incluído no protocolo as 
questões orientadoras da coleta de dados. Assim ele pode elaborar 
previamente um plano com identificação prévia dos itens que lhe interessa 
observar.  
 

O roteiro de observação visou identificar as facilidades e dificuldades para a 

aplicação da técnica no ambiente domiciliar, registradas em um diário de campo. 
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4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da 

Secretaria Municipal e Defesa Civil do município do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ), 

obtendo o parecer favorável em 14/02/2011, sob o protocolo de pesquisa nº 11/11 

CAEE nº 02690314000-11. A pesquisa foi iniciada após cada participante realizar a 

leitura e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a metodologia adotada para análise dos dados obtidos 

através das questões abertas do roteiro de entrevistas foram criadas duas pré-

categorias, que correspondem às necessidades da pesquisa para contemplar seus 

objetivos. A partir destas e da leitura do material consolidado foram identificadas 

subcategorias, sendo agrupadas as falas mais representativas de cada uma delas. 

As categorias e subcategorias estão representadas no quadro a seguir: 
1. Categoria:  Cuidados em saúde bucal  
Subcategorias: Hábitos de higiene oral e Cárie 
 
2. Categoria: Tratamento Restaurador Atraumático no domicíl io  
Subcategorias: Acesso ao serviço, Vínculo e Percepção das famílias ao TRA 
 

QUADRO 1: CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 
Fonte: elaboração própria 

 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ENTREVISTADOS 

     

Para melhor interpretar as entrevistas é necessária uma breve apresentação 

do contexto em que se encontram as famílias que participaram da pesquisa. 

Foram realizadas oito entrevistas, que representam 100% das famílias que 

participaram de todas as etapas da pesquisa.  

A pesquisa identificou que todos os responsáveis pelas crianças eram do 

sexo feminino, sendo sete mães e uma avó. A prevalência de mulheres 

responsáveis pela transmissão dos hábitos saudáveis aos filhos, pode ser 

observada no estudo realizado por Silva et al. (2008), onde 86% dos participantes da 

pesquisa sobre a percepção e o conhecimento dos pais sobre os cuidados em 

saúde bucal na primeira infância era composto por mulheres.  

Em relação à escolaridade, duas entrevistadas têm o primeiro grau 

incompleto; duas o primeiro grau completo e quatro o segundo grau completo.  

Quanto à ocupação do responsável, cinco participantes do estudo são donas 

de casa, uma delas é autônoma e as outras duas não possuem atividade definida. 

Desta forma, a maioria das entrevistadas representa o membro da família que fica 

mais tempo com as crianças e desta forma, provavelmente, a responsável pela 

transmissão dos hábitos em saúde bucal para o filho. No estudo de Knirsch et al. 
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(2010) sobre a percepção dos pais sobre o TRA os participantes da pesquisa, em 

sua maioria, também eram donas de casa.     

Em relação à renda familiar, a metade das entrevistadas, ou seja, quatro 

apresentam renda familiar menor que um salário mínimo, três delas possuem renda 

de um a dois salários e apenas uma participante apresenta renda de dois a cinco 

salários. 

Theodoro et al. (2007) realizaram um estudo com duzentos e setenta e oito 

responsáveis de bebês de zero a três anos de idade matriculadas em creches das 

rede pública na cidade de Bauru-SP e observaram que o nível socioeconômico dos 

pais refletiram na saúde bucal das crianças. O estudo mostrou que as crianças de 

famílias com menor nível socioeconômico apresentavam piores condições de saúde 

bucal. 

Quando questionadas em relação a possuírem escova dentária própria, todas 

as oito entrevistadas afirmaram que a possuem e não dividem com outros familiares, 

o que é muito importante para a diminuição de transmissão de bactérias orais entre 

os membros da família. Em relação à troca da escova dental afirmaram que trocam 

pelo menos uma vez ao ano, uma entrevistada, duas vezes ao ano, duas 

participantes, quatro vezes ao ano, duas responsáveis e mais de quatro vezes ao 

ano, três entrevistadas.  

Quanto ao número de vezes que realizam a higiene oral ao dia quatro 

entrevistadas afirmaram que fazem a higiene bucal duas vezes ao dia, duas 

participantes três vezes ao dia, já as outras duas mais de três vezes ao dia. 

Apesar da realização da visita domiciliar pela equipe de saúde bucal, 

realizando as orientações sobre higiene oral, preconizadas pelo Caderno de Atenção 

Básica (BRASIL, 2008) em que a escovação dentária é recomendada após as 

refeições, foi constatado que metade das responsáveis realiza a higiene bucal duas 

vezes ao dia, mostrando que a mudança de hábito é uma tarefa muito difícil.  
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5.2 CATEGORIA CUIDADOS EM SAÚDE BUCAL 

 

 

5.2.1 Hábitos de higiene oral 

 

Abreu et al. (2005) mostraram em seu estudo qualitativo realizado em uma 

comunidade rural em Itaúna – MG onde as famílias relataram que os hábitos de 

higiene bucal são aprendidos na infância e com os familiares, sendo que a criança 

geralmente imita o que os adultos fazem. Esta informação foi confirmada com as 

entrevistas: 
“Aprendi quando eu era pequena, aprendi com a minha mãe, mas não tinha 
orientação era só ir e escovar sem orientação; eram quatro filhos, né? E a 
gente se virava...” (Ent. 7). 

 
“Minha mãe, foi vendo ela escovar que eu aprendi. Ela nunca parou pra 
explicar, foi vendo ela fazendo que eu aprendi. Também foi vendo na 
televisão. A minha mãe nunca me levou ao dentista. Foi assim observando 
que eu aprendi” (Ent. 6). 
 
“Eu aprendi a escovar os dentes (...) desde pequenininha com a minha mãe, 
que ensinava que era para escovar de cima para baixo, desde a minha mãe 
todo mundo na minha casa escovava os dentes” (Ent. 1). 
 

A respeito do desenvolvimento de hábitos de saúde bucal na infância 

considera-se que a família tem um papel fundamental na transmissão da sua prática, 

de acordo com Silva et al. (2008), que realizaram um estudo descritivo transversal a 

respeito do conhecimento dos pais em relação ao cuidado em saúde bucal na 

primeira infância, onde concluíram que a família tem uma grande influência no 

desenvolvimento de hábitos de saúde bucal na criança. 

Também Bardal et al. (2006) realizaram uma pesquisa qualitativa sobre a 

cárie dentária e observaram que a criança é apresentada ao mundo ao seu redor 

através da família, reforçando a influência da família nos hábitos de higiene oral da 

criança.  
“(...) que eu preciso escovar os dentes da minha filha que ainda é muito 
pequena, ela não pode escovar sozinha” (Ent. 7). 

 

No cuidado em saúde bucal da criança Wanderley et al. (2005 apud 

SORAGGI et al., 2007), relataram a importância da responsabilização dos pais, que 

devem estar motivados em supervisionar a higiene oral de seus filhos e controlar o 
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consumo de açúcar, para que os hábitos saudáveis sejam apreendidos pela criança 

e levados para a vida adulta.   
“O jeito como escova, antes eu não escovava a língua e agora eu escovo, a 
gente acha que as bactérias estão somente nos dentes, só que as bactérias 
também estão na língua (...) e ele diminuiu o doce, que ele comia muito e 
isso prejudicou muito os dentes dele” (Ent. 5). 

 

As orientações recebidas sobre os hábitos de higiene oral e alimentar durante 

a visita para a realização do TRA foram levadas em consideração a partir das falas, 

como podemos observar a respeito da higiene da língua, o consumo de açúcar.  

Aerts et al. (2004) mostraram a educação em saúde como uma ferramenta na 

mudança de comportamento perante velhos hábitos. Esta afirmação do autor ficou 

em evidência nas entrevistas, mostrando que as orientações recebidas durante a 

visita sobre os cuidados de higiene bucal foram importantes para sensibilizar as 

famílias em relação a prática dos hábitos de higiene oral. 
“Aprendi até um modo novo de escovar os dentes, limpar a boca. Antes não 
tinha tanto cuidado como agora e estamos praticando o que aprendemos” 
(Ent. 1). 
 
“A escovação que deve usar fio dental, escovar a língua, escovar sempre 
depois que come (...). Aprendi a escovação que vocês explicaram e que as 
crianças agora ficam pedindo para fazer, antes a gente não dava tanta 
importância e agora elas cobram” (Ent. 3). 
   
“Aprendi tudo em questão de higiene, né? Poder passar para o meu filho 
(...) como é que eu tenho que fazer e ainda dar mais atenção à escovação 
do meu filho e a higiene bucal que ele tem que aprender e que ele vai levar 
pelo resto da vida dele quando crescer” (Ent. 8). 
 

Abreu et al. (2005) mostraram que os entrevistados de sua pesquisa 

relataram a escovação e o controle da dieta como fatores importantes nos cuidados 

caseiros em relação à saúde bucal e que geralmente a criança tem preguiça de 

escovar os dentes. 

Observamos nas entrevistas que os responsáveis estão participando 

efetivamente no monitoramento do cuidado em saúde bucal das crianças. 
“(...) Como é importante eu participar na hora que ele vai escovar, antes eu 
dava a escova pra ele quando ele pedia e agora eu vou junto (...). Se ele for 
ficar um rapaz e quiser ter um bom emprego a aparência dele será os 
dentes e mais nada” (Ent. 8). 
 

É observado pela entrevistada acima que a saúde bucal foi vista como 

uma ferramenta importante nos relacionamentos sociais e mercado de trabalho. 
“Oriento que deve estar sempre escovando os dentes (....) não comendo 
muito doce que estraga os dentes (...). Explico como deve escovar os 
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dentes e a língua. Antes de vocês terem vindo aqui ele escovava os dentes 
só que eu precisava ficar mandando, (...) depois que vocês vieram ele 
passou a gostar mais de escovar os dentes, ele pede para escovar, Ele viu 
que estava feio ,que estava com umas ‘cariezinha’, depois ele viu que ficou 
bonitinho” (Ent. 6). 

 

Nesta fala encontramos semelhanças entre os entrevistados em relação ao 

despertar do auto cuidado, que deve ser estimulado pelas ESF para que a família 

obtenha autonomia no processo de atenção a sua saúde (FREIXINHO et al., 2010).  

Aerts et al. (2004) constatou em seu trabalho que a corresponsabilidade deve 

estar presente nas práticas de saúde para a melhoria da qualidade de vida da 

população, em que os profissionais de saúde devem se responsabilizar pelos 

moradores do território da área adscrita em que atuam e não apenas por aqueles 

que buscam os serviços de saúde, e os cidadãos devem assumir a responsabilidade 

pela defesa de sua própria saúde e a da coletividade. As equipes de saúde bucal 

devem estar alertas em relação ao seu papel no cuidado das famílias do território de 

abrangência, realizando o monitoramento das ações e buscando criar condições 

para o auto cuidado em saúde bucal. 

Nas entrevistas foi possível observar o despertar para um novo olhar em 

relação aos cuidados em saúde bucal. 
“Escovar os dentes de cima para baixo (fez o movimento de varrer). Usar o 
fio dental, escovar a língua que eu não escovava e senti muita diferença, 
até o meu marido também falou e achou diferente. A gente não escovava a 
língua e depois que comecei senti bem melhor a boca ficou melhor” (Ent. 2). 
 
“Eu estou tentando fazer de tudo para ele melhorar para cuidar dos 
dentinhos dele. Não só pra ele também, pra mim e para o meu esposo 
também. Depois que vocês estiveram aqui mudou muita coisa nós 
passamos a cuidar melhor da boca que a gente não ligava tanto” (Ent. 5). 

 

 

5.2.2 Cárie 

 

A cárie é definida como uma doença multifatorial e influenciada por alguns 

determinantes, como por exemplo, fatores socioeconômicos, culturais, a dieta, a 

higiene e o acesso ao flúor (BRASIL, 2008).  

A intervenção no processo saúde/doença se dá a partir da realidade da 

população a ser estudada. Desta forma, no contexto estudado, em relação ao 

conhecimento dos responsáveis sobre a cárie, as falas selecionadas abaixo dão a 

dimensão desse conhecimento:  
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“É um tipo de umas bactérias (...) pra evitar à cárie de preferência a gente 
tem que estar sempre (...) escovando os dentes (...) depois que terminar o 
que tem pra comer estar escovando pelo menos três vezes ao dia, usar 
bem aquela fitinha que eu sempre esqueço o nome (...) o fio dental” (Ent. 8). 
 
“É uma massinha dura que dá no dente e para evitar a gente tem que 
escovar os dentes” (Ent. 7). 
 
“A cárie é horrível a bactéria come os dentes e eu fico apavorada com os 
dentes do meu filho que estavam todos preto e para evitar é preciso não 
comer doce, escovar os dentes sempre depois que a gente comer alguma 
coisa” (Ent. 5). 
 
“É aquele negócio que vai comendo os dentes e vai ficando tudo preto, 
quebra o dente e fica doendo e se não tratar acaba tendo que arrancar 
todos os dentes. Para evitar tem que escovar sempre os dentes” (Ent. 4). 
 

O conceito de cárie é entendido e associado pela população estudada através 

de alguns pontos evidenciados nas falas, como a presença da bactéria que destrói a 

estrutura dentária, a higiene oral e a dieta como forma de prevenção à doença. 

Estas considerações reforçam a efetividade das ações educativas promovidas pelas 

ESB que favorecem as trocas de conhecimento sobre o tema abordado. 

 

 

5.3 CATEGORIA: TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO NO DOMICÍLIO 

 

 
5.3.1 Acesso ao serviço 

 

No PSF o TRA vem sendo mais uma ferramenta na organização da demanda 

na assistência odontológica, onde as Equipes de Saúde Bucal buscam oferecer o 

acesso a todas as famílias do seu território de abrangência (FONSECA et al., 2010). 

Os entrevistados mostraram a dificuldade de acesso aos serviços 

odontológicos no território: 
“A gente procurava tentar conseguir o tratamento no posto só que nunca 
conseguia. É muito difícil conseguir eu mesmo arranquei tudo. É muito difícil 
a gente que não tem condições de pagar ficar dependendo do posto. Não 
consegue nunca tratar. As crianças nunca tinham ido no dentista antes de 
vocês terem vindo aqui” (Ent.1). 

 
“(...) eu não tinha condição de pagar um tratamento para ele e no público eu 
já tinha tentado só que não tinha vaga, tinha que esperar a inscrição e sem 
previsão de vaga. Esse tratamento facilitou muito a minha vida que muitas 
vezes não tenho dinheiro da passagem pra levar eles (...). Antes eu não 
consegui o tratamento que era mais difícil e muito complicado” (Ent. 4). 
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“Nunca foi ao dentista, eu não tinha como pagar e no posto de saúde eu 
nunca tinha tentado (...) eu achava que não tinha dentista no posto e por 
isso nunca procurei. Eu não sabia que tinha dentista no serviço público” 
(Ent. 5). 
 
“Eu não tinha como procurar por falta de tempo e por que é muito difícil 
(risos) por questão da minha situação financeira e também como é difícil 
encontrar os locais que tenha dentista é difícil a gente encontrar aquele bom 
profissional (...), que vá dar aquela atenção que a gente precisa. Eu já tinha 
tentado também num lugar público só que é muito difícil, é uma burocracia 
danada!!!” (Ent. 8). 
 

A dificuldade de acesso é evidenciada nas falas dos entrevistados, das 11 

crianças que participaram da pesquisa apenas uma delas já tinha feito uma visita ao 

dentista. A comunidade localiza-se em uma área distante espacialmente dos 

serviços de saúde pública, tendo o CMS COHAB como a única referência, além da 

demanda reprimida que cria uma barreira para o acompanhamento adequado da 

população na Unidade de Saúde da Família.  

 

 

5.3.2 Vínculo 
 

Santos et al. (2008, p. 465) em um estudo qualitativo, com abordagem crítico-

reflexiva sobre vínculo e autonomia da saúde bucal no PSF mostraram a visita 

domiciliar como uma ferramenta importante para as equipes de saúde bucal na 

aproximação com as famílias assistidas. Relataram o vínculo como uma negociação 

entre a equipe de saúde e as necessidades do usuário, além de ser uma “ferramenta 

que agencia as trocas dos saberes entre o técnico e o popular, favorecendo a 

integralidade da atenção”. 

Savassi et al. (2006) entenderam a visita domiciliar com um espaço para 

analisar o usuário a partir de sua realidade, criando assim pontes para a 

continuidade do cuidado. 

Santos & Assis (2006) apontaram a participação de todos os atores sociais 

para a construção de ações efetivas em saúde bucal partindo-se da 

corresponsabilidade na identificação, prevenção e solução dos problemas bucais. 

Estas afirmações vão de encontro com as determinações do MS (2006) em que a 

corresponsabilidade e o vínculo devem ser resgatados pelo PSF, buscando a 

valorização da família para a melhoria das condições de saúde.  
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Os resultados da pesquisa mostraram o despertar do interesse dos 

responsáveis no acompanhamento do cuidado da saúde bucal das crianças, 

explicitado nas falas abaixo: 
“Eu achei ótimo é um trabalho (...) muito diferente e muito bom (...), vocês 
vieram tratar na minha casa!!! Coisa que eu nunca vi (...) (Ent. 1) 
 
“Foi uma educação a mais e eu gostei! Aprendi a ficar observando a 
dentição deles, a ficar sempre observando se estão escovando os dentes 
direito...” (Ent. 6).  
 
“Aprendi a cuidar mais dos dentes do meu filho, como é importante eu 
participar na hora que ele vai escovar” (Ent. 8). 
 
“Aprendi a ter mais higiene com a boca, escovar os dentes, procurar 
higienizar mais, não dar tanto doce pra eles também que estraga os dentes” 
(Ent. 4). 
 
“(...) Antes eu não se lembrava de escovar os dentes deles e agora eles 
pedem para limpar. Eu não escovava sempre depois que comia... e agora 
faço (...). Eles pedem antes de dormir mãe escovar os dentes, depois que 
come, mãe escovar os dentes” (Ent. 3). 
 

O vínculo leva tempo para ser conquistado, mas sua contribuição em relação 

aos cuidados em saúde bucal e por desdobramento, a saúde geral levam a 

mudanças de atitudes de forma permanente, tanto em relação aos profissionais, 

quanto a população assistida. A utilização do TRA como mais uma alternativa para o 

controle da doença cárie deve ser aplicado associado a práticas preventivas e 

promocionais à saúde (BRASIL, 2008). Desta forma foi possível observar que as 

responsáveis pelas crianças apreenderam as informações recebidas, assumindo o 

seu papel no cuidado em saúde bucal das crianças, reafirmando o exercício da 

corresponsabilidade no cuidado. As falas demonstraram, de forma inequívoca, que 

as famílias modificaram os seus hábitos de higiene oral, a partir das informações 

recebidas no decorrer do processo de aplicação do TRA, que incluíram orientações 

sobre os cuidados necessários para a manutenção do tratamento.  

  

 

5.3.3 Percepção da família ao TRA 

 

A satisfação dos responsáveis em relação ao atendimento de saúde prestado 

aos seus filhos é muito importante no que se refere ao cuidado à criança, sendo 

necessária uma relação de confiança entre a família e a equipe de saúde, uma vez 

que os responsáveis são os mediadores entre a criança e os profissionais (ROBLES 
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et al., 2008). Na pesquisa ficou evidenciado que a relação entre a equipe e a família 

foi muito importante para a participação efetiva dos responsáveis no processo de 

cuidado em saúde bucal da criança.  
“Achei magnífico! Não tenho do que reclamar, muito bom! Por que é o 
tempo que a gente está correndo atrás, sem ter aquela burocracia e se 
torna mais fácil por que a gente fala com a pessoa e aí marca e é aquela 
coisa certa”. 

 

Sampaio (2005) realizou um estudo sobre a percepção das mães de bebês 

portadores de cárie de acometimento precoce e que foram submetidos ao TRA, 

onde observaram que as mães acharam que o tratamento foi rápido, com boa 

estética e que não causou trauma em seus filhos. As entrevistas ratificam as 

observações do autor. 
“Gostei, foi prático, rápido, foi bem legal não assustou a criança economizou 
o meu tempo e o tempo dele também” (Ent. 6). 
 

Knirsch et al. (2010) realizaram um estudo sobre a percepção dos pais em 

relação ao tratamento restaurador atraumático e observaram que a aceitação dos 

pais ao tratamento transmite maior segurança à criança, além de facilitar o trabalho.  

As entrevistas demonstraram que os responsáveis aprovaram o tratamento realizado 

no domicílio, além de participarem do processo de cuidado de seus filhos: 
“Uma boa, achei muito bom! Ainda mais para ele que estava com os dentes 
bem cheio de cárie, então aquilo que foi feito foi excelente, passou a dor, 
ele não reclamou mais de dor nos dentes...” (Ent. 5). 
 
“Muito bom, que agiliza a nossa vida, não tem que ficar na fila, vocês vem 
conversar com a gente pra agendar tudo. Foi muito bom ver eles sendo 
tratado sem ficar com medo... que eu achava que eles iam ficar com medo” 
(Ent. 4). 
 
“Gostei por que adianta pra gente (...). Antes eu nunca consegui o 
tratamento, tinha que madrugar, a fila era grande e quando chegava a vez a 
vaga acabava e tentava no mês seguinte de novo, até que eu desisti de 
tentar, ainda mais com filho pequeno é difícil” (Ent. 2). 
 

O tratamento no domicílio, como pode ser observado nas entrevistas, 

contribuiu para a ampliação do acesso, promoveu o controle da doença, estabeleceu 

o vínculo e criou condições para o auto cuidado. 

Nas entrevistas os responsáveis foram questionados sobre o comportamento 

da criança a respeito do tratamento no domicílio, observando que as crianças 

aprovaram o tratamento, colaborando na sua realização.  
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Este fato foi observado por Oliveira et al. (2005) que realizaram um estudo 

sobre o TRA e observaram que  a tranquilidade das crianças tratadas pela técnica 

foi maior quando comparado ao tratamento convencional. 

Da mesma forma Gibilini et al. (2011) no estudo sobre a auto percepção da 

criança em relação ao TRA, observaram que a maioria dos participantes 

apresentaram uma boa aceitação ao tratamento. As entrevistas confirmaram as 

informações relatadas pelos autores e demonstraram a importância da técnica como 

facilitadora na superação dos medos a respeito do tratamento dentário. 
“(...) o meu filho gostou disso, né? E ele ainda passou para as outras 
crianças, a tia foi na casa dele que ele cuidou do dentinho dele e que ele vai 
de novo” (Ent. 8). 
 
“Não sentiu dor, gostou, ficou todo feliz de ver o dente todo branquinho, 
ficava mostrando todo feliz” (Ent. 6). 
 
“Ele gostou por que não doeu, muita gente tem medo de ir ao dentista por 
medo de doer (...) ele tinha medo que doesse e não doeu (...) e ficava 
mostrando (...) mãe olha aqui como ficou o meu dente (...) até na estética 
(...) ele ficou falando que o dente tinha ficado bonito” (Ent. 5). 
 
“Gostou e disse que o negócio que doía não tava doendo mais, não ficou 
com medo e foi a primeira vez que ela tratou do dente e achou muito bom, 
eu achei que ela ia chorar só que ela não reclamou de nada e depois ficava 
mostrando o dente branco que não tinha mais o buraco preto” (Ent. 3). 
 
“Gostaram muito do tratamento, acharam muito bom, adoraram a pastinha 
rosinha ficaram pedindo para usar e foi muito bom, eles usavam e ficavam 
escovando os dentes para tirar a pasta rosa e passava a ficar olhando onde 
ficava rosa um do outro” (Ent. 1).  
 

 

5.4 AMBIENTE DE TRABALHO DOMICILIAR 

 

A descrição do ambiente domiciliar não estava prevista no início do projeto, 

mas a sua importância no decorrer da pesquisa transformou-a em mais uma etapa 

do trabalho, devido as diferentes realidades encontradas no campo de trabalho para 

a aplicação da técnica. A descrição foi feita a partir de anotações das impressões a 

cada visita através de um diário de campo, em que foram encontradas as facilidades 

e dificuldades para a realização do trabalho, além de uma grande riqueza de 

experiências para a equipe. 

A realização do tratamento no domicílio foi muito importante para a 

aproximação da equipe com a realidade das famílias, como pode ser visto nas 

Figuras 15 e 16, tendo como facilitadores do trabalho a grande participação e 
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FIGURA 16: TRA NO DOMICÍLIO FIGURA15: ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA 

colaboração das famílias, a demonstração de interesse dos responsáveis no cuidado 

da saúde da criança, a recepção e acolhimento da equipe pelas famílias, 

independentemente de interromper suas atividades, além do aumento do vínculo. 

 

                    
  

As dificuldades encontradas serviram como experiência, mostrando a 

necessidade de adaptação à realidade encontrada, além do desafio de encontrar 

estruturas diferentes a cada domicílio visitado, como pode ser observado nas 

Figuras 17 e 18. A ausência de espaço e estrutura na residência para realizar o 

tratamento, como, por exemplo, a falta de mesa no domicílio foi uma grande 

dificuldade, desta forma tivemos que fazer adaptações, como a utilização de espaço 

na casa do vizinho, utilizar o sofá, pegar mesa emprestada, ou até mesmo realizar o 

tratamento na calçada, devido à falta de espaço. O transporte do material durante as 

visitas, o calor que interfere quimicamente no material restaurador, acelerando o seu 

tempo de presa foram alguns obstáculos encontrados. 

 

 

             

FIGURA 17: TRA NA CALÇADA DO 
DOMICÍLIO 

FIGURA 18: TRA ADAPTADO COM USO 
DO SOFÁ 
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Outras dificuldades também ocorreram, como a não participação de duas 

famílias que desistiram de realizar o tratamento após dois agendamentos em que 

estivemos na residência e não havia ninguém em casa. A não colaboração de três 

crianças para a realização do tratamento, a visita foi realizada, a família orientada, o 

tempo de visita em torno de quarenta minutos, as crianças realizaram a escovação 

supervisionada, a aplicação tópica de flúor, mas não permitiram a realização do 

tratamento. 

 

 

5.5 ANÁLISE DAS RESTAURAÇÕES 

 

O TRA foi realizado em 11 crianças, totalizando 30 restaurações, sendo que 

quatro dentes tinham necessidade de restauração em duas faces e os demais (26 

restaurações), apenas em uma face. A avaliação das restaurações foi feita na visita 

domiciliar seguindo os protocolos da OMS e com a participação de um cirurgião-

dentista convidado e que foi previamente treinado.  

 
GRÁFICO 1: AVALIAÇÃO DAS RESTAURAÇÕES (TRA) SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA 
OMS APÓS TRÊS MESES 
Fonte: elaboração própria 
 

Após três meses a maior parte das restaurações apresentava-se sem 

necessidade de reparo. Um paciente não pode ser analisado, pois a família se 

mudou, desta forma foram analisadas 28 restaurações. 

As duas restaurações que apresentaram necessidade de reparo (7%), 

conforme representado no gráfico 1, foram feitas em uma criança que chorou 

durante a aplicação da técnica e com isso anteriormente a finalização do tratamento 
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houve contaminação de saliva na região das restaurações, este fato pode ter 

interferido no resultado.  

Escores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
quantitativo 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0
total 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0  
QUADRO 2: CLASSIFICAÇÃO DAS RESTAURAÇÕES (TRA) DE ACORDO COM OS 
ESCORES DA OMS APÓS 3 MESES 
Fonte: elaboração própria 
 

O quadro mostra que as restaurações que não apresentaram sucesso se 

enquadram no escore 2, ou seja, que necessitam de reparo, já as restaurações com 

sucesso enquadraram-se nos escores 0 e 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 2: AVALIAÇÃO DAS RESTAURAÇÕES (TRA) SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA 
OMS APÓS SEIS MESES 
Fonte: elaboração própria 
 

Após seis meses nenhuma restauração teve necessidade de reparo, tivemos 

a perda de mais uma criança que realizou o tratamento devido à mudança da 

família. Esta criança havia restaurado sete dentes e desta forma a amostra passou a 

ser de 19 restaurações.  

Escores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
quantitativo 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0
total 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
QUADRO 3: CLASSIFICAÇÃO DAS RESTAURAÇÕES (TRA) DE ACORDO COM OS 
ESCORES DA OMS APÓS 6 MESES   
Fonte: elaboração própria 
 

Após seis meses o sucesso das restaurações foram representados pelos 

escores 0 e 1.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do TRA no domicílio está de acordo com a Política Nacional de 

Promoção da Saúde, aprovada pela Portaria nº 687/GM, de 30 de março de 2006, 

que preconiza na organização do cuidado ações que promovam a melhoria da 

qualidade de vida da população, buscando realizar atividades além dos muros das 

unidades de saúde, uma vez que a cárie é a doença de maior prevalência dentre as 

afecções bucais. Desta forma, o TRA deve ser mais uma ferramenta utilizada pelas 

Equipes de Saúde Bucal na Atenção Básica no combate a doença (BRASIL, 2008). 

A pesquisa mostrou que o TRA pode ser empregado na saúde pública, 

principalmente pelas Equipes de Saúde Bucal do PSF, ratificando as afirmações 

contidas na pesquisa de MASSONI et al. (2006) de que a Técnica de Restauração 

Atraumática, apesar de ser reconhecida na comunidade científica e possuir vínculo 

com as diretrizes propostas pelas políticas públicas de saúde, ainda não vem sendo 

utilizadas pelos Programas de Saúde Pública.  

A realização do TRA no domicílio pode contribuir para a melhoria do vínculo 

entre a equipe de saúde e a família, confirmando o afirmado por Trad & Bastos 

(1998) de que o espaço domiciliar e o contexto da família passam a fazer parte das 

estratégias de atuação da equipe. Já para MOYSÉS et al. (2008) o domicílio é 

entendido pela Equipe de Saúde da Família como o espaço de construção de 

relações, que permite a ampliação da visão do processo saúde/doença e que a 

família deve ser envolvida no planejamento das ações.  

A fala abaixo ratifica que o TRA no domicílio propicia a criação de vínculo 

entre a família e a equipe. 
“Eu achei ótimo é um trabalho (...) muito diferente e muito bom (...), vocês 
vieram tratar na minha casa!!! Coisa que eu nunca vi (...). A gente não dava 
tanto valor a cuidar dos dentes e agora eles pedem (...) cadê a pasta pra 
escovar os dentes?” (Ent. 1). 
 

Ao analisar a percepção dos responsáveis sobre o TRA foi possível 

estabelecer um elo entre a equipe de saúde bucal e as famílias, buscando 

compreender, intrinsecamente, os saberes e hábitos em relação aos cuidados em 

saúde bucal e, assim, estabelecer a troca de conhecimentos entre os construtores 

do cuidado, ou seja, a família e a equipe de saúde bucal, considerando que os 

contextos familiares são fundamentais para a atuação da equipe.   



69 

“Aprendi a escovar mais os dentes a dar mais prioridade a nossa boca, a 
escovar da maneira que vocês ensinaram, a escovar a língua que eu não 
escovava” (Ent. 5). 
 

O envolvimento familiar no processo de cuidado foi muito importante, pois foi 

possível observar o interesse dos responsáveis em buscar a melhoria dos cuidados 

em saúde bucal de seus filhos, mudando sua postura, de passiva para ativa, a partir 

da troca de saberes e, assim, indo de encontro aos autores que retrataram o TRA 

como uma ferramenta que deve ser utilizada na saúde pública, desde que 

incorporada a ações de educação em saúde, para que a técnica não seja apenas 

mais um tratamento restaurador baseado apenas nos sintomas da doença (SILVA; 

MENDES, 2009).  

Mesmo o estudo sendo incapaz de fazer afirmações que possam ser 

generalizadas, a descrição do ambiente de trabalho pode contribuir para que outras 

ESB também possam utilizar o TRA no domicílio, mostrando que as adaptações que 

foram realizadas na pesquisa não interferiram na qualidade do cuidado prestado às 

famílias e nem no protocolo preconizado para a realização do TRA. Já a qualidade 

das restaurações acompanhadas por seis meses apresentaram-se compatíveis com 

o que é encontrado nos estudos sobre o TRA, sendo esta uma das limitações da 

pesquisa uma vez que o quantitativo de restaurações acompanhadas foi muito 

pequeno.   

A diminuição do número de participantes durante a pesquisa não foi capaz de 

interferir nos resultados, uma vez que os entrevistados foram em número suficiente 

para atingirmos o ponto de saturação, ou seja, as respostas começaram a se repetir 

tornando dispensável a realização de mais entrevistas (BARDIN, 2002). 

A autonomia do cuidado em saúde bucal pelas famílias deve ser uma das 

metas das ESB no PSF, para isso é necessário o monitoramento das ações 

realizadas, pois não são ações pontuais que serão capazes de transformar antigos 

hábitos (FREIXINHO et al., 2010).  

A pesquisa sugere que mais estudos sejam realizados sobre o tema, além de 

identificar a necessidade de aperfeiçoamento do protocolo do TRA realizado no 

domicílio, iniciado de forma incipiente pelo trabalho, que combinou ações educativas 

e curativas com a participação da família. 

Esta pesquisa também pode ser considerada uma pesquisa - ação, uma vez que 

buscou identificar as condições locais para que o TRA no domicílio possa ser 
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replicado por outras ESBs, a partir das observações explicitadas neste trabalho. 

Deve-se enfatizar, por exemplo, a necessidade da ESF estar completa, para que os 

ACS possam localizar e agendar as crianças nas faixas etárias indicadas, dentro das 

suas microáreas, para participarem, junto aos seus responsáveis, do tratamento, 

evitando, assim, o ocorrido nesta pesquisa, em que muitas delas deixaram de ser 

examinadas e, possivelmente, selecionadas pelo fato de duas ACSs da equipe 

estarem de licença de saúde, o que pode ter prejudicado tanto as crianças como as 

famílias, que ficaram excluídas do processo. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A: ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Você recebeu algum tipo de informação sobre como cuidar da saúde bucal na sua 

infância ou adolescência?  

O que você aprendeu com as informações recebidas na visita domiciliar em relação 

aos cuidados com a boca e os dentes?  

O que é cárie para você e quais os cuidados para evitá-la?  

Como você orienta seu filho em relação à higiene oral?  

Você aprendeu algo novo durante o tratamento realizado em seu filho? O que você 

achou do tratamento fora do consultório?  
O seu filho fez algum comentário sobre o tratamento?  
 
QUESTIONÁRIO 

1 - Escolaridade do responsável  

Analfabeto (  )  Segundo grau incompleto  (  ) 

Primeiro grau incompleto (  ) Segundo grau completo (  ) 

Primeiro grau completo (  ) Superior completo (  ) 

Superior incompleto (  ) Sem informação (  )  

 

2 - Renda familiar  

Sem rendimentos (  )  < 1 salário mínimo (  ) 

1-2 salários mínimos (  ) 2-5 salários mínimos (  ) 

5-10 salários mínimos (  ) 10-20 salários mínimos (  ) 

 

3 - Ocupação do responsável   

Trabalhador(a) registrado(a) (  ) Trabalhador(a) autônomo(a) (  ) 

Sem atividade definida (  ) Desempregado(a) (  ) 

Estudante (  )  Aposentado(a) (  ) 

Sem informação (  )  Cuida da casa (dona de casa) (  )  
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4 - Escova dentária (USO)  

Não usa (  )  Escova própria (  )  

Divide com familiares (  )  

 

5 - Escova dentária (TROCA)  

Não Lembra (  )  Mais de 4x/ano (  ) 

4x/ano (  )  2x/ano (  ) 

Menos de 1x/ano (  )  

 

6 - Frequência de escovação   

1x/dia (  )  2x/dia (  ) 

3 x/dia (  )  mais de 3x/dia (  )  
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APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  
Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa intitulado: Tratamento 

Restaurador Atraumático: a percepção das famílias adscritas ao PSF-COHAB A.P. 

5.1(Realengo - RJ). Sua família foi selecionada por possuir crianças na faixa etária de 03 a 

06 anos e com indicação para o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA).  

O objetivo deste trabalho é analisar a percepção dos familiares em relação ao 

tratamento odontológico realizado fora do ambiente do consultório através da Técnica de 

Restauração Atraumática.  

A pesquisa será feita através de visitas domiciliares, com a realização do tratamento 

restaurador pela Equipe de Saúde Bucal do PSF-COHAB na criança e com o 

acompanhamento da família. Após dois meses os responsáveis serão convidados a 

participar de uma entrevista e 03 e 06 meses após a primeira visita será feito o exame bucal 

nas crianças para avaliar o tratamento. É importante ressaltar que, ao concordar em 

participar da pesquisa o (a) senhor (a) deverá estar ciente que: 

- Para garantir o anonimato e assegurar a privacidade sobre a sua participação não será 

necessário se identificar. As informações obtidas através dessa pesquisa serão divulgadas, 

mas não será possível identificar os participantes. 

- O participante é livre para desistir da pesquisa a qualquer momento e retirar seu 

consentimento. 

- Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com o 

PSF-COHAB. 

- Não haverá despesas ou ônus para os participantes. 

- Qualquer dúvida poderá ser esclarecida com a autora da pesquisa: 

Nome: Polyana Vivan Vieira Leite (autora) 
Contato: 21 9206 – 2703 / E-mail: polyanavivan@hotmail.com 
Nome: Dr. Carlos Gonçalves Serra (orientador) 
Contato: 21 8898 – 9150 / E-mail: carlosgserra@gmail.com 
Nome: Comitê de Ética em Pesquisa SMSDC-RJ 
Contato: 3971 – 1590 / E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br 
 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar  

____________________________________________ 
Sujeito da Pesquisa 

 
Declaro que obtive o consentimento livre e esclarecido do participante de forma 

voluntária e apropriada. 

_____________________________________________ 
Pesquisador 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: PROTOCOLO DE PESQUISA 

 


