
ODONTOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA 

 

Quanto de dentina deve ser removido: 

• Schouboe & McDonald (1962): Bactérias não sobrevivem após selamento  

• Fischer (1966) : RPC e selamento material não bactericida ;LC progredia 

lentamente ou não progredia mais  

• Kidd et al.(1993) : Tecido amolecido ou pigmentado: Lesão ativa?  

• Weerheijm et al. (1999) : Redução bactérias viáveis após remoção esmalte e 

selamento com CIV ou amálgama . 

DENTINA 

Infectada Afetada 

Amarela ou amarelo escuro Acastanhada 

Umedecida Seca 

Amolecida e friável Textura firme 

Não remineralizável Passível de reminelalização 

Sem dentina peritubular e 
processos odontoblásticos  

 

Semelhante a peritubular e 
rica em fibronectina 
(controle dos odontoblatos) 
(Hall & Embery, 1997)  

 

Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) 

• Remoção tecido cariado com instrumentos manuais e restauração com CIV 

• Início: África meados anos 80 (Frenckel) 

• Apresentado a comunidade científica em 1994  

• Primeiro estudo- Tailândia (1 ano) : 79% sucesso- 1 face; 55% sucesso- + 1. 

• Estudo de 6 anos (Mandari, Frencken & Van´t Hof, 2003): 72,3% sucesso 

• CIV elaborado para a técnica : Maior resistência mecânica  



 

Técnica Operatória: 

• Preparo cavitário (colher de dentina) 

• Isolamento Relativo 

• Condicionamento da cavidade 

• Lavagem e secagem 

• Manipulação do material 

• Aplicação do material 

• - superfície fosca: pressão digital por 30 segundos 

• Proteção Restauração  

Quanto de dentina deve ser removido: Coloração não é critério para remoção de 

dentina. 

• Dentina desmineralizada pode ter coloração escurecida por causa da dieta  

• Íons metálicos das restaurações atravessam dentina amolecida e se 

depositam na camada interna que deve ser preservada  

• Fusayama  et al. (1989) : Remoção por critério de dureza leva a remoção 

desnecessária de tecido . 

Remoção Químico- Mecânica 

Carisolv: 

• Suécia 1997  

•  Hipoclorito de sódio + 3 aminoácidos (leucina, lisina e ác. Glutâmico) 

• Aminoácidos : dissolvem fibras de colágeno da dentina infectada (que são mais 

fracas), diminuindo efeito agressivo do hipoclorito e preservando dentina sadia 

(Tonami, 2003) 

• Azrak et al (2004): Carisolv X Inst. Rotatório : Resultados semelhantes na redução 

da microbiota cariogênica  

• Lozano  Chourio et al (2004): Carisolv X Inst. Rotatório (clínico): Carisolv - 

cavidades menores; Rotatório: 3x mais rápido  



 

Papacárie 

Componentes: Papaína ; Cloramina ; Azul toluidina ; Sais ;Água ; Espessantes . 

->Papaína: 

• Látex folhas e frutos mamão 

• Similar pepsina humana (Madrid, 1998) 

• Guzman & Guzman (1953): cicatrização queimaduras na pele 

• Udod & Storojuk (1981): solução 0,2% para limpeza de tec. necróticos e secreções 

• Age só no tecido lesado por causa da ausência de antiprotease plasmática ->a1-anti- 

tripsina-> 

Inibe digestão proteína. 

->Cloramina : Amolece dentina infectada, rompendo ponte de H do colágeno 

->Azul toluidina: Potencializa ação antimicrobiana 

 Martinelli et al, 2004:  
 

Carisolv/ Papacárie/ Técnica convencional (MEV) 

- Técnica convencional: smear layer  

- Carisolv e Papacárie: preservação túbulos dentinários . 

 Amari, 2005 
 

Carisolv X Papacárie  

 
Carisolv : maior remoção de Lactobacillus sp. 

 
Sem diferença entre grupo para remoção de S. mutans . 

 

 Bussadori et al., 2006 
 

Carisolv X Papacárie  

Citoxicidade e biocompatibilidade semelhante  

 


