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CONHECIMENTOS DE CIRURGIÕES-DENTISTAS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO 
BRASIL, ARGENTINA E PARAGUAI SOBRE O TRATAMENTO RESTAURADOR 
ATRAUMÁTICO - ART. Rafaela Scalco, Daniel Demétrio Faustino da Silva, Andressa da Silveira 

Bez, Natália Moesch Beier, Thais Scussel Guarda, Marcia Cancado Figueiredo (orient.) (UFRGS). 
Objetivos: avaliar os conhecimentos sobre o Tratamento Restaurador Atraumático - ART de Cirurgiões-Dentistas 
(CDs) da rede básica de saúde de 3 países da América Latina (Brasil-Argentina-Paraguai) e fatores associados. 
Metodologia: trata-se de um estudo descritivo transversal, onde os CDs foram convidados, durante sua participação 
num evento de odontologia ocorrido neste ano, promovido pelo serviço público no qual estão inseridos, a 
preencherem um questionário contendo 7 questões fechadas que abordavam os conceitos do ART. A amostra foi 
composta por 434 questionários (119 do Brasil, 102 da Argentina e 213 do Paraguai) sendo que as respostas foram 
categorizadas de acordo com o número de acertos: Excelente(E) para 7 questões corretas; Suficiente(S) para 5 ou 6 
questões corretas e, Insuficiente(I) de 0 a 4 questões corretas. Foi utilizado o Teste Qui-quadrado para comparar o 
desempenho do CDs entre os 3 países (p<0, 05). Resultados: predominou o conhecimento Insuficiente e não houve 
diferenças estatisticamente significativas quanto ao conhecimento dos CDs sobre o ART entre os 3 países avaliados, 
com exceção do Paraguai que teve o desempenho (E) menor que o Brasil e Argentina (p<0, 001). Os desempenhos 
foram: Brasil - 52, 10% (I), 36, 14% (S) e apenas 11, 76% (E); Argentina - 47, 70% (I), 41, 30% (S) e apenas 11% 
(E); Paraguai- 60% (I), 38, 60% (S) e apenas 1, 40% (E). Conclusões: pode-se concluir que os Cirurgiões-Dentistas 
estudados apresentam um grau de conhecimento insatisfatório para realizarem o ART e, nesse sentido destaca-se a 
importância da introdução imediata de oficinas de capacitação na rede básica de saúde destes países, para que 
aspectos relevantes do ART sejam aprofundados permitindo a atuação profissional dentro da filosofia de Mínima 
Intervenção e Máxima Prevenção, princípios básicos da Odontologia atual. 
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