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O tratamento da cárie dentária tem sido bastante discutido na literatura. A
preocupação quanto à preservação de estruturas dentais e a manutenção da
vitalidade pulpar desencadearam questionamentos sobre a necessidade de
remoção completa do tecido cariado. Desse modo, a remoção seletiva do tecido
cariado, baseando-se na premissa do selamento hermético e do menor risco de
dano pulpar tem ganhado credibilidade, devido a seus achados microbiológicos e
resultados clínico-radiográficos favoráveis. Com o objetivo de conhecer e
identificar as práticas clínicas para o tratamento da cárie profunda empregadas
pelos cirurgiões-dentistas da Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de
Sobral, Ceará, esse projeto de pesquisa se pauta no desenvolvimento e aplicação
de um questionário categórico direcionado às práticas clínicas envolvidas no
tratamento de lesões de cárie profundas. Esperando encontrar um público com
necessidade de educação permanente, pretende-se, ainda, a realização de oficinas
para construção de material didático direcionado aos cirurgiões-dentistas da rede
pública da cidade de Sobral. Essa pesquisa quantitativa transversal trata-se de um
censo e pretende incluir e abranger todos os dentistas integrantes da atenção
primária cadastrados na Estratégia Saúde da Família, excluindo-se aqueles que
compõem a Residência Multiprofissional da ESF ou aqueles que estiverem de
licença ou férias durante a aplicação do questionário. O estudo transcorrerá entre
Agosto de 2019 e Julho de 2020, terá seus resultados tabelados e analisados pelo
Statistical Packcage for the Social Sciences (SPSS) versão 20,0 para Windows,
adotando uma confiança de 95%. Espera-se com esse projeto conhecer o perfil de
tratamento da cárie dentária profunda e contribuir com a educação permanente do
município de Sobral.
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