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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Mediante as dificuldades associadas
aos tratamentos dentários, como o alto custo, fobias geradas pelas brocas e uso de anestesia e
demais fatores que causam estresse nos pacientes, percebeu-se a necessidade do
desenvolvimento de novas técnicas como substitutas aos tratamentos convencionais (MOTTA
et al., 2014).O conceito de Odontologia de Mínima Intervenção aborda a preservação da
estrutura dentária regendo a nova filosofia de tratamento e introduzindo as novas
possibilidades terapêuticas. (CHAUSSAIN-MILLER et al., 2003). Neste intuito, a técnica
Químico-Mecânica consiste na utilização de um químico (gel) associado ao emprego
mecânico (cureta/colher de dentina sem corte). O gel Papacárie é composto basicamente por
papaína e cloramina que possuem ação bactericida, bacteriostática e anti-inflamatória.
(CARRILLO et al., 2008).Diante disto, o presente trabalho objetiva analisar a Eficácia da
Remoção de Tecido Cariado por diferentes métodos utilizando dentes incisivos inferiores
bovinos, cariados com o método bacteriano sendo a avalição feita através de quatro grupos:
G1- Sem remoção de tecido cariado (controle negativo); G2- Remoção com Instrumento
Rotatório; G3- Remoção com Curetas afiadas; G4- Remoção Químico-mecânica. Será
utilizada Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) em todos os grupos para a análise dos
dados qualitativos e o uso de Balança Semi-Analítica para os resultados quantitativos.
MATERIAL E MÉTODOS: As unidades experimentais serão compostas por oitenta (80)
fragmentos de esmalte e dentina de Incisivos Inferiores Bovinos de animais abatidos até o
terceiro ano de vida, que serão extraídos, seccionados para divisão da porção coronária e
radicular, serão preparadas cavidades na cervical dos fragmentos, e após o processo de
preparo dos dentes, serão desenvolvidas lesões cariosas in vitropor sistema bacteriano.
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(GAMA-TEIXEIRA et al., 2007).Os fatores em estudo serão os métodos de remoção de
tecido cariado em quatro níveis. G1- Sem remoção de tecido cariado (controle negativo); G2Remoção com Instrumento Rotatório; G3- Remoção com Curetas afiadas; G4- Remoção
Químico-mecânica. Sendo n=20.A variável de resposta quantitativa será medida em peso
através de Balança Semi-Analítica, e os resultados qualitativos avaliados através de
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Osresultados obtidos serão avaliados de acordo
com os Conceitos da Estatística Clássica, após análise exploratória dos dados. Os resultados
serão considerados estatisticamente significativos quando P≤ 0,05.
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