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O
saber é uma das belezas mais 

encantadoras e duradouras do ser 

humano. E conseguir transmitir o 

conhecimento ao próximo promove

Editorial

uma sensação tão prazerosa, que nos faz sentir 

especial e motivado a evoluir. Quando sabemos e 

dominamos um conteúdo e uma técnica, tudo fica 

mais fácil. E os beneficiados são todos nós, inclusive 

os nossos pacientes. Por isso, a abordagem desse 

primeiro editorial do periódico científico iKnow 

Journal é em forma de homenagem para quem 

sempre esteve disposto a aprender e ensinar o que 

aprendeu com  o propósito de melhorar a 

odontologia.



Certa vez, enquanto aluno de mestrado, escutei do 

meu orientador:

Xande, todo mundo é 
professor! Todo mundo 
tem a responsabilidade 
de ensinar algo a 
alguém!

“

”
Fui pensar mais a respeito sobre o que tinha 

escutado, e percebi que em todos os níveis de 

escolaridade e de relações afetivas, o processo de 

ensino-aprendizagem está presente. E o mais 

incrível sobre isso: ensinar e aprender é dinâmico. 

Algumas vezes ensinamos, e posteriormente, é 

normal aprendermos com quem outrora foi 

ensinado por nós. Esse dinamismo está presente em 

gestos simples, como no caso em que uma mãe 

ensinou o filho a segurar um talher para tomar sopa 

e, anos depois, é a mãe quem está aprendendo com 

o filho a como utilizar algum aplicativo no celular. 

Na odontologia, esse processo também é 

dinâmico. Acredito que já foram dezenas (para 

não falar centenas) de vezes que trocamos 

dicas clínicas com nossos colegas de profissão,  

mais ou menos experientes, e conseguimos 

ensinar e aprender uma boa informação para 

ser aplicada na prática clínica.

Mas tem um “porém”: para aproveitarmos ao 

máximo o conhecimento um do outro, 

devemos estar sempre com “O CORAÇÃO 

ABERTO” e sermos “PESSOAS DO BEM”! Isso quer 

dizer que todo o conhecimento deve ser 

transmitido com sinceridade e carinho. Não 

fique com receio do seu aprendiz te superar 

algum dia.  Ao contrário, torça para que isso 

aconteça!

Alexandre C Macahado


Editor-chefe iKnow Journal


Professor da Universidade Federal de 

Uberlândia (ESTES-UFU)
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Editorial

Assim, eu peço licença para alterar 

momentaneamente uma das frases lema 

o iKnow “Se eu sei, você também deve 

saber” (muito inteligente, por sinal) para:

Se vocês sabem 

eu também sei.

“
”

Parece uma mudança sútil, mas traz um 

significado enorme. E o significado dessa 

mudança é que, se vocês (Paulo e Bruno) 

sabem, eu também sei, pois vocês sempre 

fazem questão de passar o conhecimento 

para os seus alunos (como eu fui)  e para os 

nossos colegas de profissão. Assim, além dos 

conhecimentos teóricos e práticos ligados 

diretamente à odontologia, vocês sabem 

sobre a importância de exercermos uma 

odontologia sincera (“Momento coração 

aberto”, Soares PV) e com muito carinho 

(“pessoa do bem”, Reis BR). 

Consequentemente, eu também sei e todos 

nós sabemos. 

Essa é a pegada 

do iKnow Journal! 

Essa é a missão 

do iKnow!

e quando isto ocorrer, será você que irá aprender 

com ele e se tornará melhor no que se propôs a 

fazer.  Nós não vivemos em uma competição 

extremista para ver quem é o melhor dentista. 

Acredito que deveríamos nos inspirar em 

grandes nomes do esporte que respeitam e 

admiram os seus grandes adversários, para 

tornar a odontologia um ambiente de maior 

inspiração e com mais sinceridade.

https://youtu.be/cKCMWzIF_rw
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O iKnow Journal tem publicações mensais, 

sendo este volume de outubro/2020 o primeiro 

volume. Aqui, você encontrará publicações de 

artigos científicos e colunas clínico-científicas e 

entertainment. 

O iKnow é uma plataforma de conteúdo científico 

e educacional que preza por informações baseadas 

em evidências e passíveis de aplicações clínicas. 

Pensando na fidelidade da informação, o iKnow 

Research é o departamento científico das 

publicações do iKnow Publishing (livros e e-book) 

e do iKnow Journal.

O que tem no iKNOW JOURNAL?

Então, vamos ver o que você 
encontrará nesse volume do 
iKnow Journal?



O que tem no iKNOW JOURNAL?

Você tem uma opinião atual e importante sobre 

o meio odontológico que merece ser 

compartilhada? Esse espaço é para você, seja 

expert, professor, clínico ou aluno de graduação. 

Neste primeiro volume da coluna Carta Aberta, 

o Prof. Paulo Vinícius Soares escreve sobre o 

papel do professor na perspectiva 

contemporânea.

Simplificando a classificação das resinas 

compostas segundo o tamanho das partículas 

inorgânicas. Por: Amanda R Wobido

Esta coluna foi idealizada na sequência de lives 

realizadas pelo Prof. Bruno Ferreira. Ele irá 

entrevistar vários nomes da odontologia que 

apresentam histórias motivadoras e de 

inspiração, abordando temas como gestão, 

clínica, ciência e social. E neste volume, o 

entrevistado é o próprio colunista.

Aprender e reaprender exigem senso crítico. A 

coluna Fun traz para o iKnow Journal críticas 

reflexivas sobre conteúdos clínicos-científicos 

de uma forma bem humorada. Vamos dar 

risada e refletir sobre o que os professores 

André Maia e Cauli Capillé 

(@iatrogenia.odonto) publicaram nesse volume.

Nesta coluna, o Prof. Bruno Reis apresenta uma 

situação clínica e fornece embasamento 

científico que justifica a tomada de decisão do 

procedimento executado. Achou o nome da 

coluna inusitado? O Bruno Reis explica o motivo 

desse nome e embasa cientificamente uma das 

etapas de finalização de restaurações em 

resina composta.

O embasamento científico é fundamental, e 

todos nós concordamos com isso. Mas que tal 

fazer um contraponto sobre o que é ciência 

(conhecimento já solidificado) e opinião de uma 

autoridade sobre um conteúdo que reflete na 

sua decisão clínica? Nesse volume, o Prof. 

Leandro Hilgert aborda sobre Odontologia de 

Mínima Intervenção e Lesões Cariosas em 

Esmalte.
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Carta aberta Simplificando - Back to basic

O COMEÇO

Fun - @iatrogenia.ODONTO

Mostra a cobra e não o pau

Opinião e Ciência



O que tem no iKNOW JOURNAL?

Esse espaço é todo nosso! A coluna weKnow 

aproxima a comunidade iKnow. Todos poderão 

fazer comentários sobre os conteúdos do iKnow 

Journal, site (www.iknowodonto.com), 

Instagram (@iknowodonto), Parlamento e 

IKNOWCAST. Se você concorda ou discorda, 

será bem-vindo! Se você tem elogio ou crítica, 

também será bem-vindo!

Aqui a informação é direta da fonte! Quer 

entender sobre a acidez da dieta dos nossos 

pacientes; qual o material ideal para construir 

um núcleo de preenchimento; e aprender sobre 

as aplicações clínicas da Terapia fotodinâmica 

antimicrobiana? Então, confira os artigos 

científicos desse volume.

weKNOW

Artigos Científicos
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O professor 

é a maior marca 
do mercado 
odontológico.

CARTA ABERTA
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Pensei em diversos títulos para esta coluna: “O processo de 

ensino ganhou com a mudança de paradigma”; “O melhor 

momento para o verdadeiro professor”; “O professor é


maior que a marca do produto odontológico”. 


Escrever meu primeiro artigo para o iKnow Journal, 


o mais novo periódico da nossa área, o qual promete ser 


a revista odontológica mais lida do Brasil nos próximos 

meses, me deixa empolgado e totalmente renovado 


em relação a busca pelo compartilhamento de 


conteúdo clínico-científico acessível e de 


qualidade.



Por que acredito que o iKnow Journal será a 


revista odontológica mais lida do país?


Primeiramente devido ao acesso. É um 


periódico que não foi adaptado para o 


mundo digital, ele nasceu no mundo 


digital, e desde o início foi pensado para 


ser lido e compartilhado através de 


smartphones, tablets, computadores e 


em outros canais digitais. Da mesma 


forma devido a sua linha híbrida de 


trabalho valorizando o(a) professor(a),


dados científicos com aplicações clínicas 


e dados clínicos com embasamento científico. 


E por fim, por ser uma revista livre de assinatura, 


com corpo editorial focado na qualidade sem fins 


lucrativos. Isso permite que o iKnow Journal seja 

pulverizado em todo ecossistema iKnow. 

Professor da Universidade Federal de Uberlândia (FO-UFU)


Pós-Doutorado University of Illinois-Chicago.


Sócio Fundador iKnow


Sócio Fundador Visage

Paulo Vinícius Soares

CARTA ABERTA



Direciono as próximas palavras para você 

dentista. O que aconteceu com sua rotina clínica 

durante a fase de isolamento social no início de 

2020? Como você enfrentou esta mudança 

repentina de valores e paradigmas? Como você 

aproveitou seu momento de isolamento social 

obrigatório no âmbito profissional? O “novo 

normal” também impactou o processo de ensino 

e, principalmente, de compartilhamento de 

conteúdo. O Brasil deixou de ser apenas o país 

com maior número de cursos de graduação de 

odontologia do mundo e o maior número de 

dentistas ativos no mundo, e passou a ser 

também o país que mais compartilhou conteúdo 

sobre odontologia na rede social. Milhares de 

Lives, posts, Stories, sequência de fotos, videos 

nos canais Instagram, Youtube, Facebook, 

websites, webmeetings, salas de aula em canais 

fechados e abertos … batemos todos os recordes 

de compartilhamento de dados. A odontologia 

brasileira foi visualizada por dentistas do mundo 

todo em escala exponencial. Muitos dentistas 

tiveram sua primeira oportunidade de escutar e 

ver professores(as) compartilhando conteúdo 

livre de barreiras geográficas. Eu mesmo tive a 

oportunidade de fazer 56 “lives” entre março e 

junho de 2020. 

Muitos mestres tiveram a oportunidade de 

mostrar seu potencial e colaborar com a 

odontologia durante o isolamento social. Muitos 

surgiram durante as “lives", enquanto outros, 

desapareceram. Sim, expor sua imagem, suas 

palavras e seu ponto de vista sobre algo em um 

canal aberto da rede social evidenciará seu 

potencial e também suas limitações. Nem todo 

formador de opinião é professor, mas todo 

professor é formador de opinião.

Existem diversos tipos de professores, não existe 

o melhor ou o pior. A figura do professor também 

muda com o contexto do ensino. A quebra de 

paradigma repentina no processo de 

compartilhamento de conteúdo potencializou um 

novo modelo de professor. Acredite: é 

completamente diferente ministrar uma aula em 

uma sala presencial quando comparado a sala 

digital. Agora multiplique esta diferença quando a 

sala digital não é fechada, mas um campo aberto 

chamado rede social. A linguagem, postura, 

estratégia, velocidade e intensidade de entrega 

adequadas são alguns dos fatores que 

determinam o sucesso do resultado final. Para o 

professor o sucesso no resultado não é o número 

de curtidas, e sim, quantos realmente foram 

impactados para mudança de conduta. Isso não 

mudou. O verdadeiro professor nunca procurou 

aplausos ou curtidas, ele sempre procurou 

mudança de conduta. Esta essência não mudou. 

Existem 3 tipos de professores/mestres que 

foram formados para impactar a mudança de 

conduta: o científico, o clínico e o híbrido. 
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Esta coluna que escrevo 
relaciona o perfil do iKnow 
Journal com o momento 
que vivemos no mundo de 
compartilhamento de 
conteúdo.

CARTA ABERTA



Não acredito que seja um modelo extinto, pelo 

contrário, o modelo de compartilhamento 

presencial e digital de conteúdo são 

complementares, principalmente em uma área 

técnica-depende como a Odontologia. Ter o apoio 

das empresas do mercado odontológico sempre 

foi e sempre será importante para qualquer 

processo de compartilhamento de conteúdo. Seja 

no momento da elaboração do produto, na fase de 

testes, do posicionamento no mercado, na 

avaliação do consumidor (dentista e paciente), na 

divulgação e/ou venda. Todos estes processos 

possuem algum vínculo com o compartilhamento 

de conteúdo. Mas esta relação deve funcionar 

como um tempero em um prato: tem que estar na 

medida correta, nem mais, nem menos. No mundo 

que prevalecia o compartilhamento presencial de 

conteúdo, a influência do universo comercial era 

muito forte. A indústria que apoiava o evento 

presencial possuía poderes de decisão sobre, por 

exemplo, quem irá ministrar a palestra, qual o 

tema, etc. Acredito que isso não vá mudar, e 

acredito que não deva mudar enquanto “o 

tempero esteja sendo usado na medida correta.” 
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Todos os 3 possuem seus valores, e a sua 

importância na Odontologia. Mas eu acredito que 

o professor híbrido é sem dúvidas o mais 

adequado para o novo momento de 

compartilhamento de conteúdo. 

CARTA ABERTA

Por quê?

Ciência e Clínica.

No campo aberto da rede social e dos canais de 

comunicação, ser 100% clínico com limitações no 

embasamento científico é catastrófico para a 

formação do dentista e para a saúde bucal das 

pessoas. Ser 100% científico com limitações para 

a aplicação clínica cria barreiras, abismos entre o 

mundo ideal e o mundo real, não gerando 

mudança de conduta. O Brasil é o segundo país 

que mais publica artigos científicos no mundo 

quando o tema é Odontologia. No entanto, nem 

todo conteúdo científico, infelizmente, possui 

aplicação ou impacto na mudança de conduta 

clínica. O professor híbrido é capaz de unir o 

melhor destes 2 universos:

Minha formação como professor e pesquisador 

em odontologia foi reflexo da conexão da ciência 

com a clínica. No entanto, existe um terceiro 

universo: o comercial. Aqui na coluna vamos 

chamá-lo de “mercado odontológico”. A minha 

geração e as outras que me antecederam viveram 

o auge dos congressos presenciais. O modelo de 

compartilhamento que reinava até início de 

março de 2020 era o presencial. 
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Eu vi muitos bons professores não terem o espaço 

no modelo de compartilhamento presencial de 

conteúdo devido a uma distância com a indústria. 

Sendo assim, até março de 2020 a marca mais 

forte no mercado odontológico era a indústria. 

Qual foi o maior impacto do isolamento social na 

esfera de compartilhamento de conteúdo? 

Atualmente, o(a) professor(a) é a maior marca no 

mercado odontológico. Se você ainda não 

acredita nisso, eu lanço um desafio: Pense em 

uma marca forte da indústria (algum fabricante 

renomado na sua especialidade); Pense em um 

nome de professor renomado na área que 

trabalha com esta marca; Abra duas “lives” 

simultâneas: a “live” no perfil do professor e a 

“live” no perfil do fabricante. 

CARTA ABERTA

A maioria dos dentistas ainda não tinha vivido 

a experiência de aprender através de canais 

digitais. Este foi o maior impacto do primeiro 

semestre de 2020 no mundo de 

compartilhamento de conteúdo em 

Odontologia.

Avalie qual vai gerar mais “engajamento”, mais 

mudança de conduta, mais impacto. O(a) 

professor(a) vive seu melhor momento na esfera 

de compartilhamento de conteúdo, pois além de 

ser a maior marca, quando há uma reunião digital 

de professores ou uma sequência programada de 

“lives” como as Jornadas e Maratonas do iKnow, 

os números de expectadores nas salas digitais são 

maiores do que as salas nos congressos 

presenciais. Um novo modelo foi implantado 

através de uma quebra de paradigma imposta por 

uma pandemia. Todos os projetos de 

compartilhamento digital de conteúdo que 

apostavam nesta estratégia, decolaram após o 

fechamento obrigatório de cursos e eventos 

presenciais. 

As perspectivas para o futuro são infinitas 

pois o mundo digital quebra barreiras 

geográficas e ainda vivenciaremos um 

avanço tecnológico enorme nas ferramentas 

aplicadas para compartilhamento digital. 

Estamos conectados nesta idéia com os 

olhos para a geração de professores e 

dentistas 2040.

O iKnow acredita e investe no(a) 
professor(a);



O iKnow incentiva a carreira híbrida 
associando clínica e ciência;



O iKnow possui e procura parceiros 
fortes da indústria sem conflitos de 
interesse com influência limitada no 
compartilhamento de conteúdo;



O iKnow é um ecossistema de 
compartilhamento híbrido em prol da 
saúde bucal, da odontologia e do(a) 
dentista.



Como finalizar as 
restaurações em 
Resina Composta: 
Pontas diamantadas 

ou Brocas 
Multilaminadas?

Mostra a cobra e não o pau
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Primeiro volume do iKnow Journal e estamos 

aqui com essa coluna que objetiva discutir 

decisões clínicas baseadas em ciência! Convido 

você a abrir a mente e o coração, a questionar os 

próprios conceitos, a quebrar paradigmas e a 

NÃO alimentar dogmas do tipo: “eu faço assim há 

8/10/15/ mais de 20 anos e nunca tive problema”. 

Essa é a frase de quem quer se limitar, se 

contentar com o estágio que está e ignorar que 

SEMPRE há o que evoluir! Se você sente que não 

há mais o que evoluir, acredite: você está na curva 

descendente na profissão ou na vida! A MAIOR 

habilidade do dentista que vai se manter sendo 

dentista nível A ao longo dos anos é habilidade de 

APRENDER, DESAPRENDER E REAPRENDER. 

Imagina quantas coisas fantásticas no mundo não 

teriam acontecido se as pessoas estivessem se 

contentado com o que tinham em mãos e que 

“funcionava”.



É com esse espírito que vamos para o texto do 

primeiro volume do iKnow Journal na coluna: 

“Mostra a cobra e não o pau”. Você deve estar se


perguntando... “que nome estranho dessa 

coluna?!” Mas é isso mesmo! Você já deve ter 

escutado a frase: “Mata a cobra e mostra o pau!”... 

entendemos que essa frase é a história do 

mentiroso... porque mostrar a ferramenta que 

matou a cobra não significa que ela esta morta e, 

portanto, só se prova a morte da cobra após vê-la 

morta! Hahahahah! É só uma brincadeira para 

dizer que basear as condutas clínicas em 

evidências científicas é fundamental! Logo... 

seguimos provando o que defendemos por meio 

de FATOS e não de FOTOS!

Mostra a cobra e não o pau

Bruno R Reis


Fundador iKnow


Professor da Universidade Federal de 

Uberlândia (ESTES-UFU)


Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Chega de 
introdução!! 

Bora lá!

Faaaala galera!
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Em um trabalho de 1992 (pra você não dizer que 

é modinha do momento e que estamos querendo 

inventar novos conceitos), Jack Ferracane (isso 

mesmo uma das maiores referências em 

pesquisas de resina no mundo) publicou um 

trabalho chamando a atenção para as alterações 

que podem acontecer na matriz orgânica das 

resinas originadas a partir do procedimento de 

finalização das restaurações.1 Esse, sem dúvida, é 

um dos trabalhos pioneiros no que diz respeito ao 

que Ferracane chama de “Subsurface Defects” 

criados na matriz da resina a partir dos 

procedimentos de finalização. Trazendo isso para 

a ciência que estuda desgastes dos corpos, a 

“TRIBOLOGIA”, introduzimos aqui o termo 

FADIGA! A fadiga é a responsável pelo 

aparecimento de microtrincas na resina. Essas 

microtrincas podem se originar na matriz, entre 

partículas e matriz ou entre a matriz 

pré-polimerizada e matriz orgânica da resina. Mas 

a pergunta aqui é: O que isso tem a ver com o 

polimento? A resposta é: com o polimento 

imediato pode não ter muito a ver, mas com a 

manutenção do polimento tem TUDO a ver! O 

aparecimento de microtrincas e posterior 

propagação levará a resina à perda de 

características estéticas superficiais (leia-se aqui 

pigmentação, lascamento, fraturas, alterações de 

cor, aumento da rugosidade, maior acúmulo de 

biofilme, perda de brilho), comprometendo o 

resultado final a longo prazo! Ou seja, não 

estamos falando de resultado final imediato e sim 

longevidade!!



Nesse contexto, a escolha de instrumentos para 

finalização (acabamento) faz toda diferença! E se 

estamos pensando em fadiga, quanto menor a 

abrasividade e dureza do instrumento (ou melhor 

dizendo das partículas dos instrumentos), melhor 

será para a redução da fadiga.

Provavelmente você já sabe que o diamante é 

uma das estruturas mais duras do universo. 

Olha isso:



- Dureza diamante: 8.000 KHN2


- Dureza esmalte: entre 272 e 440 KHN3


- Dureza resina: entre 102 e 138 KHN4



Agora qual é a justificativa para desgastar ou 

ajustar resina com o mesmo tipo de partícula 

que se usa para cortar esmalte (que tem uma 

dureza muita alta)? Você não precisa de pontas 

diamantadas para finalizar a anatomia porque 

você pode fazer isso com um instrumento muito 

menos abrasivo e de menor dureza que são os 

discos abrasivos de óxido de alumínio (ex: 

Optidisc da Kerr ou SofLex da 3M).5 Um estudo 

realizado em 2005 ressalta a importância dos 

discos de óxido de alumino no polimento, bem 

como o menor risco de descolamento de 

partículas na resina por meio desta estratégia. 6 

Além da questão da fadiga o uso de discos deixa 

a superfície da resina já com a rugosidade mais 

baixa, facilitando a etapa de polimento.7,8 Ah, e 

se houver alguma região que o disco não 

alcançar, priorize as multilaminadas (Figura 1).7

Figura 1: Etapa de finalização de restaurações anteriores em resina 
composta com brocas multilaminadas.

Mostra a cobra e não o pau
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CLIQUE AQUI

Para saber mais sobre o uso de multilaminadas 

. Agora, imagine, por exemplo, 

aquelas áreas cervicais nos quais as borrachas de 

polimento não alcançam tão bem e que foram 

finalizadas com pontas diamantadas? Um estudo 

realizado em 2010 demonstra que o acúmulo de 

biofilme depende do procedimento de finalização 

das resinas e mostra que regiões que foram 

finalizadas com pontas diamantadas terão maior 

acúmulo de placa de bacteriana (no caso deste 

estudo, uma correlação positiva foi observada 

entre a rugosidade da superfície e a adesão de S. 

mutans e uso de pontas diamantadas).9



Além disso e de toda a questão da fadiga e 

microtrincas que já foi apresentada aqui, uma vez 

que você usa pontas diamantadas 

(principalmente se for com alta rotação ou alta 

pressão da mão), a rugosidade gerada dificilmente 

é removida nas etapas posteriores de polimento 

de maneira efetiva,10 e a longevidade dependerá 

disso. Sabe aquela textura que você se dedicou 

pra fazer ficar natural, mas fez com pontas 

diamantadas? Pois é, provavelmente será um dos 

primeiros locais a acumular biofilme, pigmentar e 

manchar! Durante muito tempo, nós fizemos e 

recomendamos texturas e finalização com kits de 

pontas diamantadas F ou FF: os kits de 

acabamento de resinas (que por acaso o nome 

está perfeito, use se você quiser acabar com suas 

resinas...rsrsrs). Mas evoluímos e sabemos que 

podemos fazer melhor que isso e que há 

instrumentos melhores do que as pontas 

diamantadas para esse fim. Que tal fazer as 

texturas, por exemplo, com borrachas de maior


granulação (Figura 2)?

Por fim, se quer que a sua resina mantenha as 

características estéticas por mais tempo, 

controle os fatores que geram o 

ENVELHECIMENTO PRECOCE DA RESINA. 

De nada adianta aquela foto linda do final do 

caso ou da textura com aquela luz lateral se isso 

não mantem as características estéticas ao 

longo do tempo! O faixa preta não se contenta e 

não comemora só o resultado final, não para no 

tempo, não repete a frase “comigo nunca 

aconteceu”. Ele mantém o foco em quanto 

tempo vai durar! Mais uma vez, bem vindo ao 

iKnow, estamos só começando e você que está 

lendo já faz parte desse movimento.

Mostra a cobra e não o pau

Estamos 
juntos nisso!

Abraços

Figura 2: Confecção de texturas para anatomia secundária com 
borrachas para finalização de restaurações de maior abrasividade.

https://www.instagram.com/p/CFvIdAPFfuy/?igshid=wuugzlcm1iwm
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Opinião

e ciência

“A completa separação entre a prática 

odontológica e estudos da patologia da cárie, que 

existia no passado, é uma anomalia da ciência que 

não deve continuar. Ela tem a aparente tendência 

de tornar os dentistas apenas mecânicos.”1 

Greene Vardiman Black, o pai da Dentística 

moderna, em 1908, já criticava o uso impensado e 

mecanicista de procedimentos restauradores 

isolados na tentativa (frustrada) de "tratar" lesões 

de cárie. Ele já apontava a necessidade da 

Odontologia prevenir o surgimento de lesões e 

controlar a progressão dos sinais da doença, 

antes que perdas irreversíveis de estrutura 

dentária ocorressem. E isso só é possível com o 

entendimento da etiopatogenia da cárie dentária 

e da atuação nos fatores etiológicos. 



Infelizmente, mais de 100 anos transcorridos, um 

imenso conhecimento da Cariologia e da 

Dentística gerado no último século2 e ainda 

vemos procedimentos invasivos sendo 

empregados sem critério, quando não de forma 

completamente desnecessária. Restaurações, 

mesmo quando bem indicadas e executadas, são 

coadjuvantes no processo de controle dos 

fatores etiológicos das lesões e seu uso 

indiscriminado, com substituições sucessivas e 

cada vez mais complexas, leva a um ciclo 

restaurador repetitivo3, também conhecido 

como espiral da morte  do  elemento dentário.4,5 
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Figura 1 - Quanto mais cedo se realiza a detecção de lesões cariosas e seu correto diagnóstico, melhores as chances de se controlar o processo de 
progressão com procedimentos menos invasivos. Esse controle, ou  reestabelecimento do equilíbrio (saúde), se dá pela atuação nos fatores etiológicos. 
No caso acima, apesar da fácil visualização das lesões em dentes anteriores e das constantes visitas da paciente ao ortodontista, infelizmente, não houve 
adequada atenção aos sinais iniciais das lesões (e dos hábitos da paciente). As lesões progrediram a estágios irreversíveis de perda mineral, com 
cavitações nos caninos e amplas lesões de mancha branca com grande impacto estético. A falha na intervenção não-invasiva precoce agora traz a 
necessidade de intervenções mais complexas, invasivas, possivelmente irreversíveis.

 

a população

A Odontologia e a Saúde Pública já entenderam 

em parte esse processo e cada vez mais há 

evidência da importância de ações de educação 

em saúde voltadas para as populações, para que 

tenham hábitos que favoreçam saúde, como dieta 

equilibrada, boa higiene bucal, manutenção de 

saliva saudável e o uso contínuo e consciente de 

concentrações adequadas de fluoretos, que 

exercem essencial papel na  cinética de dissolução 

mineral do ambiente biofilme/estrutura dental. 

Observe-se os dados epidemiológicos como do SB 

Brasil9 que demonstram relevante redução na 

prevalência de lesões cariosas cavitadas nas 

populações mais jovens nas últimas décadas (aos 

12 anos de idade o CPOD médio caiu de 6,7 em 

1986 para 2,1 em 2010). Ainda assim, 

mundialmente a cárie dentária é um imenso 

problema. Estima-se que um em cada três adultos 

no mundo apresente, atualmente, ao menos uma 

lesão cariosa cavitada em dentina sem 

tratamento(10).   Triste o resultado que, no Brasil, 

18
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Há muito, a cárie dentária deixou de ser 

considerada uma doença infectocontagiosa. Ela 

é hoje definida como uma disbiose, um 

desequilíbrio na relação biofilme/estrutura 

dentária provocado por mudanças ambientais 

majoritariamente ligadas ao consumo excessivo 

e frequente de açúcares (Figura 1).6 O 

carboidrato fermentável interfere no 

metabolismo do biofilme, que por sua vez sofre 

uma mudança ecológica e sucessão microbiana 

em que passam a predominar microrganismos 

mais acidúricos e mais acidogênicos, o que 

favorece a desmineralização.7 A teoria da placa 

ecológica estendida representa muito bem os 

atuais conceitos em Cariologia.8 E sua 

observância nos leva a atuar cada vez mais na 

promoção de saúde, ao invés do foco na excisão 

de tecidos afetados, na eliminação de  

microrganismos (como se eles não fossem 

inerentes à microflora bucal normal) e na 

substituição de esmalte e dentina por materiais 

restauradores. 



tratamento correto. A consulta de diagnóstico e 

formulação de plano de cuidados é a mais 

importante de todas. É inadmissível que ela seja 

relegada a uma rápida e desvalorizada “consulta 

de orçamento”. 



De forma geral, lesões cariosas inativas não 

requerem intervenção específica, apenas 

manutenção das condições favoráveis de saúde 

bucal que proporcionaram ao paciente controlar 

o processo de evolução da lesão cariosa. É 

incompreensível ver, ainda nos dias de hoje, 

lesões claramente inativas serem desgastadas, 

removendo-se esmalte sadio e remineralizado, e 

sua substituição por materiais restauradores que, 

invariavelmente, falharão com o passar do tempo.

indicação

Existindo atividade de lesão cariosa, abordagens 

não-invasivas individualizadas devem ser 

implementadas (e.g., controle de dieta, 

desorganização do biofilme, indicação de 

substâncias que atuem favoravelmente no 

dinâmico processo desmineralização/ 

remineralização como os fluoretos). Em casos nos 

quais exista a possibilidade de desorganização do 

biofilme, é possível controlar a evolução das 

lesões cariosas com abordagens não-invasivas 

apenas. Entretanto, de acordo com 

características das lesões e/ou do paciente pode 

ser bem indicada a associação de métodos 

não-invasivos com abordagens microinvasivas, 

como selantes ou infiltrantes resinosos. 



Em superfícies oclusais, lesões ativas restritas ao 

esmalte, sem cavitação ou com pequenas 

cavitações passíveis de limpeza podem ser 

controladas por métodos não-invasivos. Mesmo 

assim, em casos de alto risco de cárie, até lesões 

restritas ao esmalte podem receber  a correta 
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tratamento

a população de 65 a 74 anos, em 2010, 

apresentava um CPOD médio de 27,5, sendo 

destes, 25,3 dentes perdidos,(9) logo, ainda 

somos, um país de idosos desdentados. 



Se as estratégias não-invasivas relacionadas à 

educação no controle dos fatores etiológicos da 

cárie e no acesso à fluoretos por parte dos 

pacientes têm papel essencial, cada vez mais se 

faz necessário também rever as atitudes 

intervencionistas praticadas pelos dentistas. 

Hoje, a detecção precoce de lesões cariosas em 

estágios iniciais, somada a avaliação de atividade 

e de risco nos permitem um correto diagnóstico e 

nos abrem um leque de abordagens 

não-invasivas, microinvasivas e, quando 

necessárias, minimamente invasivas,(6) que 

colaboram na manutenção de estrutura dental e 

que retardam a instalação/evolução do ciclo 

restaurador repetitivo/espiral da morte do dente, 

o que, no longo prazo, mudam a perspectiva do 

futuro idoso desdentado. Essa filosofia, 

conhecida por Odontologia de Mínima 

Intervenção tem como objetivo e lema a 

manutenção de dentes saudáveis e funcionais 

por toda a vida.11–13 



Para isso, o primeiro passo é a detecção precoce 

de lesões, o que exige profilaxia prévia e um 

exame clínico atencioso. Uma vez detectadas 

lesões, essas devem ser corretamente avaliadas 

quanto a sua atividade, e o paciente quanto ao 

seu risco, com completa anamnese e franca 

conversa sobre seus hábitos. Exames 

complementares como radiografias podem ser 

úteis em alguns casos para, coadjuvantes ao 

preponderante exame clínico, colaborarem no 

diagnóstico. Aí sim, é possível planejar um 

tratamento. Sem diagnóstico correto, não há 
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Figura 2: Fluxograma sugerido para auxiliar na decisão de intervenção em lesões cariosas oclusais. 6,21 
Imagem de lesão oclusal inativa gentilmente cedida pelo Prof. Igor Cardoso.
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indicação para uma abordagem microinvasiva, no 

caso, selantes de cicatrículas e fissuras.(14) Cabe 

reiterar que a função de um selante é ocupar 

mecanicamente um espaço da superfície dentária 

susceptível ao acúmulo de biofilme. Mesmo em 

pacientes de alto risco, desde que promovam uma 

adequada desorganização do biofilme por bons 

métodos de higiene oral, selantes, apesar de 

eficazes, podem não ser necessários.(15) Em 

superfícies oclusais, lesões restritas ao esmalte 

não tem indicação de intervenção invasiva 

restauradora.(16) Mesmo lesões iniciais em 

dentina podem ter sua progressão paralisada por 

meio de métodos microinvasivos.(17–19) Na dúvida, 

acompanhe. Acompanhamentos clínicos de lesões 

oclusais duvidosas mostram que muitas lesões 

não progridem ou o fazem muito lentamente, de 

modo que a restauração precoce não é 

justificada.(20) A figura 2 auxilia a tomada de 

decisão de intervenção em superfícies oclusais.

Em lesões cariosas proximais ativas, há de se 

promover intervenções não-invasivas, porém 

aqui uma dificuldade, que é o acesso a essas 

superfícies tanto para um bom diagnóstico como 

para a higiene pelo paciente. Nessas, a decisão 

pelo nível de intervenção estará diretamente 

relacionada a existência de cavitação, já que 

lesões cavitadas proximais não são passíveis de 

limpeza se houver um dente adjacente. Assim, a 

cavitação proximal é geralmente o limite que 

exige uma intervenção invasiva. Porém, ter a 

certeza clínica se há ou não cavitação proximal 

não é fácil. Examinar de forma tátil-visual uma 

superfície proximal, de forma imediata ou mesmo 

com um afastamento dentário prévio, nem 

sempre é possível. Para colaborar com o 

diagnóstico temos a radiografia interproximal, 

que, entretanto, não nos dá informação sobre 

atividade de cárie e pode apenas estimar se há ou 

não cavitação. Estudos sugerem que quando a 

imagem radiolúcida está confinada ao esmalte (E1 
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ou E2), raramente há cavitação e somente 

abordagens não invasivas e/ou microinvasivas 

deveriam ser implementadas.6 Se a radiolucidez 

se apresenta nos terços médio ou interno de 

dentina (D2/D3) há normalmente uma cavitação 

e abordagens invasivas (preparo cavitário e 

restauração) são necessárias. Em lesões 

radiolúcidas no terço externo de dentina (D1, 

próximo ao limite amelo-dentinário) há cavitação 

em pouco mais de 1/3 dos casos.22,23 Se mesmo 

após um exame clínico mais detalhado não for 

observada cavitação, na dúvida, essas lesões 

devem ser acompanhadas e tratadas como não 

cavitadas. Qualquer possível receio em ser menos 

invasivo do que o necessário em lesões proximais 

duvidosas quanto à cavitação é amenizado pela 

sua lenta velocidade de progressão.24 Ou seja, 

caso a lesão progredir mesmo com as medidas 

não-invasivas e microinvasivas, é grande a chance 

dela ser observada em consultas de retorno e 

tratada, agora com a certeza da necessidade 

invasiva, sem maiores consequências.

Para o controle microinvasivo de lesões cariosas 

proximais ativas não cavitadas, há boa evidência 

da eficácia da técnica de infiltração 

resinosa.25–27 Essa, diferente do selante, não 

tem por objetivo recobrir a superfície, mas sim 

infiltrar uma resina dentro do corpo da lesão 

cariosa. Lesões cariosas em esmalte, antes de 

apresentarem cavitação, tem uma camada 

superficial bem mineralizada e um corpo de lesão 

subsuperficial mais poroso (parcialmente 

desmineralizado). O conceito da infiltração 

resinosa tem três passos: corroer com um ácido 

especifico alguns micrômetros da camada 

superficial para abrir acesso ao corpo da lesão; 

ressecar o esmalte condicionado com álcool e 

jatos de ar; infiltrar por capilaridade uma resina 

de baixíssima viscosidade e alto poder de 

penetração no interior do corpo da lesão. A 

resina, quando fotopolimerizada, cria uma 

barreira de difusão ácido-resistente no interior 

da lesão cariosa dificultando muito a sua 

progressão.27,28 Não há indicação preventiva de 

infiltração resinosa em lesões proximais, ou seja, é 

preciso existir uma lesão para que a técnica seja 

indicada. Também, a infiltração não apresenta 

indicação para as lesões em que já exista 

cavitação. Assim, a infiltração resinosa tem sido 

pesquisada clinicamente com resultados 

promissores especialmente em lesões E2 e D1, ou 

seja, lesões cariosas proximais que 

radiograficamente envolvem a metade interna de 

esmalte e o terço mais externo de dentina, casos 

em que normalmente ainda não há cavitação, mas 

também não tão iniciais como lesões E1 

(radiolucidez em metade externa de esmalte), na 

qual o custo do procedimento provavelmente não 

seria justificado, visto a chance de controle 

exclusivamente não-invasivo.29 A figura 3 auxilia a 

tomada de decisão de intervenção em superfícies 

proximais. 

Na dúvida, não intervenha 
invasivamente. Instrumentos 
rotatórios que promovem 
em segundos a perda de 
estrutura dental que a 
doença muitas vezes leva 
décadas, só devem ser 
empregados com certeza, 
nunca com dúvida.
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Figura 3: Fluxograma sugerido para auxiliar na decisão de intervenção em lesões cariosas proximais. 6,21

requeiram

Superfícies lisas livres se apresentam como áreas 

de fácil acesso para a desorganização do biofilme. 

Sendo assim, lesões cariosas ativas em esmalte, 

cavitadas ou não, geralmente permitem que 

abordagens não-invasivas sejam suficientes para 

o controle da progressão das lesões. Exceção se 

aplica em pacientes que apresentam maior 

retenção de biofilme e alto risco de cárie, como é 

o caso dos que utilizam aparelhos ortodônticos 

fixos, em que para casos mais graves há sugestão 

de abordagens microinvasivas como selantes 

ionoméricos sobre o esmalte ao redor dos 

bráquetes.(30) 



A associação de abordagens não-invasivas com 

intervenções invasivas como a realização de 

preparos cavitários e restaurações deve ser 

restrita aos casos de lesões cariosas ativas, não 

passíveis de controle do biofilme e que não 

podem ser controladas com níveis mais 

conservadores de intervenção,(6) ou que 

requeiram a restauração por motivos funcionais 

e/ou estéticos. Aí sim, que sejam utilizadas 

técnicas minimamente invasivas, só indicadas na 

falha ou na ausência de procedimentos 

não-invasivos e microinvasivos prévios. 

Lembremos que, qualquer sobretratamento, por 

melhor executado que o seja, é um tratamento 

ruim, pois despreza os preceitos de manutenção 

de saúde e sacrifica de forma irreversível o órgão 

dentário.



Nunca tivemos tanta informação, conhecimento 

científico e embasamento em pesquisas sérias 

como temos hoje para nos orientar à execução de 

uma Odontologia de Mínima Intervenção.(2) O 

que falta, muitas vezes, é colocar o conhecimento 

em prática. É tempo de mudar! De entender que 

menos é mais, que Saúde tem de vir antes, que 

Dentística é muito, mas muito mais do que 

apenas restaurar dentes. 
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Chegará o dia em que a 
maior virtude  de um 
cirurgião-dentista não será 
sua capacidade de realizar 
belas restaurações, mas 
sim sua competência em 
torná-las desnecessárias.
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A
Odontologia é uma ciência em 

constante evolução. Todos os dias 

centenas de produtos são 

desenvolvidos e testados, buscando
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melhorar as propriedades dos diversos materiais  e 

técnicas que utilizamos na rotina clínica. Porém, 

mesmo com todas as alterações, alguns conceitos 

permanecem os mesmos desde os tempos de 

Buonocore. 1 Assim, de nada adianta tentar absorver 

tudo de novo que surge no mercado, sem antes 

entender alguns conceitos que são a base da 

Odontologia. Mas como compreender e aplicar 

tantas informações? Bom, é pra isso que estamos 

aqui! Esta coluna tem como objetivo te ajudar a 

compreender conceitos básicos de forma 

simplificada e aplicada clinicamente. A meta é voltar 

ao básico e te dar as ferramentas necessárias para 

entender o material e as técnicas que você já utiliza, 

facilitando também o seu entendimento sobre tudo 

de novo que surgir. E para esta primeira edição, nada 

melhor do que falarmos de resina composta, um dos 

materiais mais versáteis da Odontologia. 



Quase todo dentista, para não dizer todos, possui 

algum tipo de resina composta na gaveta. Porém, 

poucos são os que realmente entendem o material 

por dentro daquela bisnaga. As resinas compostas 

possuem diversas composições e classificações, e 

essas características podem influenciar nas suas 

indicações. 2,3  Quando aquele dentista/professor do 

Instagram diz que usa uma resina microparticulada 

como camada final em facetas de resina, você 

realmente entende o porquê? Primeiramente, 

vamos tentar entender a composição do material.



As resinas compostas, como o próprio nome já diz, 

são formadas por diversos componentes, sendo eles 

a matriz orgânica, as partículas de carga inorgânica 

e o agente de união (silano).1,4  As partículas de 
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carga representam boa parte do volume de 

uma resina composta, por isso diversas 

característica e propriedades do material 

estão relacionadas a elas. Quanto maior for o 

volume de carga inorgânica, maior será a 

resistência do material e menor serão a 

contração de polimerização e a absorção de 

água.5,6,7 As partículas de carga são 

apresentadas em diversos tamanhos, e daí 

surge a classificação, que identifica as resinas 

de acordo com as dimensões de suas 

partículas. O tamanho das partículas, além de 

interferir no volume final, também interfere 

no polimento e manutenção das resinas 

compostas. 8 Quando partículas grandes se 

desprendem da matriz durante o polimento, 

isso gera grandes defeitos na superfície, 

tornando-a mais rugosa e propensa ao 

envelhecimento precoce.8,9



A grande quantidade de resinas ofertadas no 

mercado associada às divergências da literatura 

quanto à classificação tornam o aprendizado 

dessas informações ainda mais difícil. Assim, 

buscando esclarecer e simplificar esse conteúdo, 

na figura 1 estão descritas as categorias para 

classificação das resinas compostas baseadas na 

interpretação de dados da literatura 1,6,7,9 e dos 

fabricantes. Os dados foram organizados de uma 

forma que facilitasse o entendimento e não 

mudasse a classificação vigente para diversas 

marcas comerciais já utilizadas. Foi utilizada uma 

escala micrométrica (µm), sendo que 1µm = 

0,000001mm. 

Como mostrado na figura 1, algumas resinas 

possuem tamanho de partícula mais padronizado, 

como é o caso das macroparticuladas (10 - 50µm), 

microparticuladas (0,02 - 0,2 µm; média de 

0,04µm) e nanoparticuladas (0,001 - 0,02µm; com


aglomerados de partículas que chegam a 0,1µm). 

Já as resinas com o termo “híbrida” no nome 

apresentam uma variação maior no tamanho das 

partículas, e, por isso, fazem parte de outras 

categorias. Essas resinas podem ser híbridas (0,2 

-10µm), micro-híbridas (0,04 - 2µm) ou 

nano-híbridas (0,1 - 2µm + partículas nano). 
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Na próxima página, a figura 2 esquematiza a 

distribuição das partículas de acordo com a sua 

classificação e a figura 3 mostra com Microscopia 

Eletrônica de Varredura alguns exemplos de 

resinas micro-híbrida, nano-híbrida e 

nanoparticulada. É possível observar que quando 

são utilizadas partículas maiores, como nas 

macroparticuladas, o volume de carga é menor, 

pois é difícil que as partículas se encaixem e 

preencham todos os espaços.1,7

Assim, essas resinas saíram do mercado, porque, 

além de não possuírem boas propriedades 

mecânicas, também geravam restaurações opacas 

e difíceis de polir. 6 Quando passamos para resinas 

que contém partículas menores, sendo elas 

híbridas ou não, todos os espaços passam a ser 

melhores preenchidos, garantindo um excelente 

volume de carga e, consequentemente, uma maior 

resistência.6,7
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Figura 1. Classificação das resinas compostas em escala micrométrica. 

*As resinas ditas “suprananométricas” possuem tamanho médio de partículas de 0,1 - 0,3µm (média de 0,2µm), ou seja, elas se enquadram na categoria de 
micro-híbridas.
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Figura 2. Esquema da distribuição de partículas de acordo com a categoria de classificação.

Figura 3. Microscopia eletrônica de varredura (aumentos de 250x e 500x) de resinas compostas micro-híbrida, nano-híbrida e nanoparticulada.  É possível 
perceber, que as resinas micro-híbirdas apresentam maior quantidade de partículas grandes e que as nano-híbridas apresentam particulas muito 
pequenas (escala nano) circundando as partículas maiores. Em relação a nanoparticulada, as partículas são muito pequenas, com formação  de pequenos 
aglomerados. As imagens foram gentilmente cedidas pelo prof. Bruno Reis e prof. Breno Mont’Alverne.

28



Agora você pode me perguntar: “E clinicamente? 

Qual é a diferença entre as categorias de resina 

que temos hoje no mercado?”. No geral, as 

resinas encontradas hoje possuem indicação 

universal. 5,10 Isso quer dizer que podem ser 

utilizadas em todos os tipos de restauração, seja 

em dentes anteriores ou posteriores, áreas de 

estética ou de demanda por resistência. As 

exceções para essa regra são as resinas híbridas e 

microparticuladas. No caso das híbridas é 

interessante evitar o uso em áreas estéticas, 

principalmente como última camada de facetas  

de resina, porque são resinas mais difíceis de polir 

e de manter o polimento.1,7 Já as resinas 

microparticuladas, por não possuírem grande 

quantidade de carga, não devem ser utilizadas em 

áreas de concentração de forças, como em dentes 

posteriores ou na face palatina de dentes 

anteriores.1,9 As demais resinas, seja  

micro-híbrida, nano-híbrida ou nanoparticulada, 
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podem ser usadas em todas as situações.5,10 

Dessa forma, fica claro que a categoria da maior 

parte das resinas não interfere na sua indicação, 

mas podem interferir em outras características, 

como na técnica de polimento e manutenção, 

tópicos que serão abordados em outra 

oportunidade. Para que você possa identificar a 

classificação das resinas que utiliza, algumas das 

marcas comerciais mais comuns estão descritas e 

classificadas na Tabela 1. 


Assim, quando for comprar uma resina, leia a bula, 

verifique as informações do material que você 

está comprando. Saiba indicar e utilizar de forma 

correta em cada situação. Mas acima de tudo, 

lembre-se: resina composta é operador e paciente 

dependente. O material oferece todas as 

propriedades necessárias para garantir um 

tratamento com longevidade, só depende de você, 

dentista, utilizá-lo de forma correta e do paciente 

dar as condições adequadas para a manutenção.

Tabela 1. Exemplos de resinas compostas comerciais classificadas quanto ao tamanho das partículas de carga.

Resina (Fabricante) Classificação Tamanho das partículas Tipo de partículas

Z100 
(3M ESPE)

Híbrida 0,2 - 3,5 µm Partículas de sílica e 
zircônia

Estelite Omega/ Palfique LX5 
(Tokuyama)

Micro-híbrida 0,1 - 0,3 µm 
(média de 0,2 µm)

Sílica e zircônia

Charisma classic
(Heraus Kurzer)

Micro-híbrida 0,07 - 2µm Vidro de bário alumínio 
fluoretado e partículas 
pré-polimerizadas

Renamel Microfill 
(Cosmedent)

Microparticulada 0,04 - 0,2 µm Partículas pré-
polimerizadas e silica

Durafill VS 
(Heraus Kulzer)

Microparticulada 0,02 - 0,07 µm Dióxido de silício e 
partículas pré-
polimerizadas

Harmonize 
(Kerr)

Nano-híbrida 0,005 µm e 0,4 µm 
(média de 0,05)

Vidro de bário e 
partículas 
nanoagregadas de 
zircônia e sílica

Forma 
(Ultradent)

Nano-híbrida 0,7 µm + partículas nano Vidro de bário e zircônia

Empress Direct 
(Ivoclar Vivadent)

Nano-híbrida 0,02 - 1 µm Alumínio, vidro de 
cerâmica e bário

Z350 XT 
(3M ESPE)

Nanoparticulada 0,001 - 0,02 µm
(média de 0,004 µm)

Partículas 
nanoagregadas de sílica 
e zircônia
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o começo - bruno ferreira



O
convidado deste primeiro episódio da 

coluna “O começo” será o 

responsável por conduzí-la nos 

próximos volumes do iKnow Journal.

o começo - bruno ferreira

Aliás, mais do que isso, esta coluna foi idealizada na 

série de lives que o nosso colunista realizou no 

primeiro semestre desse ano. Assim, agradecemos ao 

Bruno Ferreira por aceitar prontamente o convite 

para ser colunista fixo e também por receber tão bem 

a ideia de transformar o seu projeto de lives nesta 

coluna.



E nada mais justo do que inverter a posição do 

entrevistador. Bruno, nesse volume você é nosso 

entrevistado. O Bruno Ferreira é uma unanimidade 

na odontologia, pois consegue integrar a importância 

do aprendizado constante, qualidade técnica, 

atendimento personalizado e a sinceridade e estima 

das relações pessoais. Queremos que nossos leitores 

tenham a felicidade de te conhecer tão bem quanto a 

equipe do iKNOW e possam entender que sua 

vivência dentro e fora da odontologia permitirá 

captar da melhor forma as informações dos próximos 

convidados. Então, vamos as perguntas.

Bruno Ferreira


Consultório particular no Rio de Janeiro; 

Auditor/Perito Petrobras; Palestrante em 

diversos congressos;
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Palavras-chaves da sua rotina:


Energia, Intensidade, 
Surpreender.



 Bruno, quando abordamos sobre 

sucesso, vemos onde você está, mas não o 

que você construiu para atingir esse 

patamar. Por isso, acho interessante você 

falar sobre o seu próprio começo. Qual a sua 

primeira lembrança da odontologia?

Pergunta 1:

o começo - bruno ferreira

Eu comecei pensando em cursar medicina. 

Sempre quis seguir a área da saúde, porque eu 

me destacava nas matérias de biologia e 

química. Porém, não fui aprovado no 

vestibular e decidi cursar odontologia com o 

objetivo de estudar e, em seguida, entrar no 

curso de medicina eliminando algumas 

disciplinas. No começo, eu não morria de 

amores pela odontologia, mas com o 

andamento da graduação, eu fui conhecendo 

as pessoas e achando interessante. Foi então 

que, por volta do 5° ou 6° período, me 

maravilhei e entendi que eu poderia ajudar 

as pessoas como dentista. E este foi o meu 

propósito.

 De onde veio essa paixão 

enorme pela profissão? E o que fazer para 

deixar esse sentimento sempre em alta?

Pergunta 2:

Vamos continuar falando sobre a 

faculdade. Sempre existem disciplinas que 

gostamos mais do que outras. Com você 

também foi assim? Qual era a sua estratégia 

para lidar com os estudos das disciplinas de 

que não era tão interessado, mas sabia que o 

conteúdo era tão importante quanto aos


outros?

Pergunta 3:
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Nos últimos períodos de faculdade, eu fiz uma 

atualização em cirurgia oral menor. Eu era 

fascinado em cirurgia. Eu também fiz pós em 

implantodontia logo quando saí da faculdade. 

Após fazer a pós em implante, eu senti 

necessidade de aprofundar o conhecimento 

na área da prótese. Então, fiz uma atualização 

em prótese. Na prótese, percebi que eu tinha 

uma grande habilidade, e comecei a 

trabalhar mais essa parte.

Comecei a fazer coroas associadas à cirurgia 

de aumento de coroas clínica e adorava os 

resultados das cirurgias e das reabilitações 

protéticas. Tudo que eu faço, as palavras mais 

certas que definem são: ENERGIA, 

INTENSIDADE, SURPREENDER. Essas 

palavras movem você pra uma paixão. Você 

pode surpreender seu cliente, dando energia 

pra isso, com intensidade naquilo que você 

faz. Acho que as pessoas carecem muito disso. 


Não dão energia para o que estão fazendo, 

não dão intensidade diretamente, não dão 

importância. Eu, quando estou aqui, faço 

como eu quisesse que fosse feito em mim.

Eu não era fã de farmacologia e histologia. Ao 

mesmo tempo, gostava bastante de patologia, 

cirurgia e dentística. Mas eu não tinha muita 

habilidade em anatomia dental. Então, eu tive 

que treinar mais do que os outros. Mesmo 

depois de fazer dez dentes em cera, olhava 

pro lado e ainda via um melhor do que o meu. 

Fui treinando, e o que eu não gostava eu dava 

maior prioridade para estudar. Tudo que me 

coloca na parede, eu encaro de frente. Não sei 

se é a palavra medo, mas sempre estudava 

mais o que eu não gostava.



o começo - bruno ferreira

Assim que eu saí da faculdade, fui trabalhar 

em clinica popular (de segunda à sábado). Eu 

não tinha nenhum dentista na família. Se não 

me engano, ganhava em torno de R$2.500,00. 

Quando o mês era melhor, chegava por volta 

de R$3.000,00. No começo, a clínica em que 

eu trabalhava não fornecia nem luvas. Eu 

comprava minha caixa de luvas e tentava  

levar alguns outros materiais. Mas, mesmo 

assim, eu não conseguia fazer o procedimento


direito com o material que tinha lá. Isso fez 

com que eu tivesse certeza que ali não era 

meu lugar; que eu não queria ficar ali; e que 

eu não queria atender aquela quantidade de 

pessoas por dia. 
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Depois de 2 anos trabalhando em clinica 

popular, eu e minha namorada enviamos o 

currículo pra entrar na marinha. Mesmo eu já 

tendo duas atualizações, ela foi chamada e eu 

não. Coloquei na minha cabeça que um dia  eu 

faria mais dinheiro e que, não 

necessariamente, eu precisaria estar lá pra 

isso! Fui trabalhando, dando o meu melhor, 

tentando me destacar em todas as clinicas 

populares. Eu estava com as agendas sempre 

cheias. Então, eu sempre pensei assim: se 

você for o melhor em algo que faz (o melhor 

que eu digo é você dar o seu melhor) e se 

destacar diretamente, você será 

reconhecido. Então, fui crescendo, e em torno 

de 3 a 4 anos de formado eu já ganhava mais 

do que o pessoal da área militar. Fui fazendo o 

meu dinheiro. Nesta época, eu ainda vivia 

dentro do carro atendendo em vários lugares.

A rotina de um recém formado 


é desafiadora. Você chegou a viver esta 

dificuldade no início da profissão? Quais 

soluções você implementou para superar 

esta dificuldade?

Pergunta 4: 

Passado e presente: buscar melhorar sempre, mas respeitando a história vivida.



Há 6 anos, por eu já estar fazendo prótese, as 

pessoas começaram a vir procurando 

clareamento. Todas falavam que sentiam 

muita dor e eu não achava possível que algo 

tão simples podia gerar tanta dor. Então, 

juntei um pouco de dinheiro, comprei uns 5 

materiais que tinha no momento, fui 

aplicando e todos sentiam dor. Pensei que eu 

não seria um dentista diferenciado, só 

fazendo o mesmo. Então comecei a estudar e 

procurar artigos sobre clareamento. Eu não 

encontrava exatamente o que queria, mas 

sabia que os materiais que comprei eram 

bons. Então, por conta própria, comecei a 

diminuir o tempo de aplicação: em vez de 

colocar 40 a 45 minutos, passei a aplicar por 

menor tempo. Quando cheguei aos 20 

minutos, percebi que este tempo não gerava 

sensibilidade, mas, também, não conseguia 

bons resultados de clareamento em uma 

sessão única. Então, comecei a utilizar o 

peróxido de hidrogênio em 2 a 3 sessões 

durante esses 20 minutos. Dessa forma, 

consegui que meu paciente ficasse mais 

perto de mim. Depois, comecei a usar o 

peróxido de carbamida 37% e vi que dava pra 

fazer um procedimento de 40 minutos sem 

gerar dor. 

Além de trabalhar com o tempo reduzido do 

gel clareador, foi estudando. Aprendi a tratar, 

na verdade, a controlar os fatores que geram 

trincas e lesões não cariosas, pra não gerar 

dor durante o procedimento. Hoje quando 

vejo trinca, lesão não cariosa ou restauração 

mal adaptada (que não vou trocar 

diretamente), eu faço a aplicação de 

dessensibilizante. Não considero um 

tratamento, mas sim, um preparo para fazer o 

clareamento sem gerar um problema. Assim, 

começaram a falar que eu fazia um 

clareamento sem dor e estou aqui hoje. As 

pessoas devem entender que não adianta 

planejar ou prometer algo que você não irá 

cumprir. Hoje, alguns colocam o marketing à 

frente, mas carecem de mais conhecimento, 

mais estudo e mais prática. Aí sim, depois 

disso, que você pode divulgar o seu trabalho e 

ir para o marketing. Como o Paulo Vinicius e 

Bruno Reis dizem, você é faixa branca então 

precisa treinar e melhorar cada dia mais, até 

se tornar faixa preta.
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Então, o paciente sentia mais confiança.  Claro 

que alguns pacientes tinham um pouco de 

sensibilidade. Então, fui entendendo que 

esses pacientes possuem trincas de esmalte e 

lesões não cariosas.

Frente a essa realidade, qual a 

sua conduta clínica para evitar/reduzir a 

sensibilidade pós-clareamento dental?

Pergunta 6:

Bruno, quando e como você 

percebeu que o clareamento dental tinha 

grande demanda e, ao mesmo tempo, os 

pacientes apresentavam receio de realizar o 

tratamento pelo histórico de dor 

pós-clareamento?

Pergunta 5:

o começo - bruno ferreira



Durante os últimos 4 anos, eu sou uma pessoa 

que faz em torno de 8 a 15 clareamentos por 

semana. Claro que o cliente tem que entender 

que, ao fazer o clareamento comigo, ele vai 

precisar de 3 a 4 sessões. Devido a esta 

demanda, isso me gera uma casuística para 

que eu também possa aperfeiçoar a minha 

prática. E o que eu uso para continuar 

surpreendendo é a experiência que o cliente 

tem aqui no consultório. Eu montei um 

consultório para as pessoas não terem uma 

experiência de consultório, mas sim, sentirem 

um clima de hotelaria. Então, consigo 

continuar surpreendendo, por isto tudo: 

atendimento, carinho, aproximação com o 

cliente, não gerar dor ao fazer clareamento e 

melhorar cada vez mais as experiências 

passadas que eles tiverem relacionando 

odontologia e dor.

dentistas, e quando alguém te procura, já 

parte do princípio que você sabe fazer o 

procedimento odontológico. Temos que 

entregar algo além do produto! A 

experiência, hoje, conta muito pra te 

destacar ou diferenciar de profissionais 

muito bons. Mas não adianta fazer uma 

ótima experiência se você não saber fazer 

aquilo que está vendendo. Então, uma 

experiência legal é criar esse clima de 

hotelaria, onde a pessoa é agradada, pode 

tomar um café gostoso, possui água na 

temperatura correta, copos bonitos, som 

agradável e cheiro perfeito (não aquele cheiro 

clássico de consultório odontológico). Ou seja, 

faz parte da experiência montar a recepção de 

uma forma que a pessoa esteja acomodada,  

se sinta na sua sala de casa, com um banheiro 

bonito e cheiroso. No banheiro, o cliente deve 

encontrar uma pia para lavar as mãos, escovas 

de dente descartáveis, fio dental e 

enxaguante bucal. No meu consultório, tem 

até brownie e pipoca, pois acho que esses 

pequenos detalhes são importantes. Eu 

pergunto na ficha o que ele gosta de comer, 

beber, a música que ele gosta de ouvir (para 

antes de ele entrar já estar tocando). Então, a 

pessoa vai e vive uma experiência. Pra mim 

tudo indica que um dia a experiência vai 

ultrapassar o produto, isto significa que as 

pessoas vão comprar muito mais a experiência 

do que um produto. Tem um monte de gente 

vendendo produtos, mas e a experiência? 

Você poder aliar uma experiência maravilhosa 

com o produto, a combinação perfeita.
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Você é um dos dentistas que 

mais faz clareamento dental, possuindo uma 

enorme casuística. Qual a forma de 

continuar a surpreender os pacientes que te 

procuraram, ano após ano, para refazer o 

clareamento dental?

Pergunta 7:

o começo - bruno ferreira

Para quem te acompanha, sabe 

que os seus pacientes são recebidos para 

viverem a melhor experiência no ambiente 

do seu consultório. Quais são as dicas para 

tornar essa experiência a melhor possível?

Pergunta 8: 

Experiência é a palavra de você manter um 

conceito, legado ou algo legal. Existem vários 



o começo - bruno ferreira

A experiência que o Bruno proporciona permite que ocorra uma grande confiança no seu trabalho e também uma relação de amizade, 
como com Bárbara França e Monique Storch.

meu trabalho pra mais pessoas. Em relação 

aos anseios estéticos, o mais difícil é segurar a 

ansiedade de alguns deles por alguns 

procedimentos. A gente deve ser conservador 

e mostrar que, às vezes, aquilo que ele quer 

naquele momento não tem indicação, ou que 

podemos fazer de uma outra forma.



Foquem em ser positivos, com intensidade e 

energia, fazer a melhor experiência pro seu 

cliente, lembrando que existem vários 

dentistas ao seu redor, você tem que fazer 

uma coisa diferente pra poder surpreender e 

prosperar. Eu desejo sucesso a todos, estou 

buscando constantemente melhorar, já fiz 

vários cursos de resina, agora mesmo estou 

indo fazer um curso de laminado cerâmico, 

sempre tentando me aperfeiçoar pra dar o 

melhor pro meu cliente. Quando você ama o 

que faz e te da satisfação, não tem jeito: você 

faz um bom trabalho. O dinheiro acaba vindo 

quando corremos atrás, levantamos todo dia 

feliz e positivo e dizendo que hoje vai ser o 

melhor dia da nossa vida.

Alguns colegas e pacientes te 

chamam carinhosamente de “Dentista das 

Estrelas”, pela quantidade de pessoas 

famosas que você atende no seu consultório. 

Como equilibrar os anseios desses pacientes 

por sorrisos de altíssimo padrão estético e ao 

mesmo tempo aplicar os princípios de uma 

odontologia conservadora?

Pergunta 9:

Nada cara (risos). Quem me conhece, no meu 

dia-a-dia, sabe que esta foi mais uma 

oportunidade que eu tive de divulgar o meu 

trabalho. Cada um vê de uma forma. Eu vi da 

forma de que ter blogueiras, atores/atrizes e 

apresentadores aqui no meu consultório é 

uma ótima ferramenta de divulgação do meu 

trabalho na rede social. Lembrando que não 

tem como você divulgar se você não sabe 

fazer diretamente. Tanto é, que a maioria dos 

clientes famosos que tenho já estão comigo há 

4 ou 5 anos; e dificilmente eles deixam de 

estar comigo. Hoje, eles têm uma confiança 

diretamente em mim e eu consigo mostrar o
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o começo - bruno ferreira

Bruno, dê uma dica pessoal, profissional, de 

gestão ou social que você aprendeu durante 

a sua trajetória e que pode ser importante 

para quem está começando ou recomeçando.

Pergunta 10 (Resposta em vídeo): 


“Vamos brindar à vida!”.
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https://youtu.be/fBzlQdUkh3M
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A iatrogenia refere-se a um dano biológico, 

material ou psicológico causado pela má prática 

de um profissional da saúde ao paciente. Todos 

nós estamos susceptíveis ao erro. Mas não 

podemos considerar o erro normal, 

principalmente quando ocorre por falta de 

preparação, estudo, conhecimento e 

capacitação/habilidade técnica.

É com essa ideia que os professores André e 

Cauli abordam iatrogenias consideradas 

recorrentes na prática odontológica e 

conseguem aliar reflexão crítica e humor no 

perfil @iatrogenia.odonto. Na coluna Fun - 

iatrogenia, além da sátira, eles fazem um 

pequeno comentário clínico-científico sobre o 

que os motivaram na criação do conteúdo.

Não é novidade que restaurações sem 

polimento envelhecem precocemente. A 

negligência desta etapa deixa uma rugosidade 

superficial acentuada,  aumentando a adesão da 

placa bacteriana, de pigmentos e de ácidos que 

são capazes de degradar o material, levando à 

perda de brilho, manchamentos e muitas vezes 

gerando danos irreparáveis. Muitos podem 

achar que passar adesivo na camada superficial 

da restauração trará um brilho extra para o seu 

trabalho, entretanto, ao contrário do esperado, 

isso só irá acelerar os problemas já citados.
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A Dentina Terciaŕia e ́formada para proteger a 

polpa de estímulos térmicos, funcionais e 

patoloǵico que ocorrem ao longo da vida. 



Foi denominada “Esclerosada” a Dentina 

Terciaŕia que já está ́ha ́tanto tempo sofrendo 

pancada que começou a “esquecer das coisas” 

e não sabe nem mais o que está ́fazendo ali.

O clareamento dentário, apesar de ser uma 

técnica renomada e bem fundamentada 

cientificamente, ainda gera muita confusão e 

equívoco. 



Nos primórdios da técnica, acreditava-se que o uso 

de fontes luminosas era benéfico para o 

tratamento, trazendo agilidade para a obtenção do 

resultado final: o tão esperado “branco”. Além da 

velocidade, cirurgiões-dentistas que possuíam tal 

tecnologia em seus consultórios eram 

reconhecidos como bem sucedidos. 



No entanto, com o passar dos anos foi observado 

que o emprego dessas fontes luminosas, 

generalizadamente e erroneamente chamadas de 

“laser”, poderia provocar injúrias para os tecidos 

pulpar e periodontal, além de não resultar em 

nenhum benefício clínico. 



Acreditamos que o marketing não é o único 

responsável por esse termo midiático ainda ser tão 

recorrente no nosso cotidiano, mas sim a falta de 

atualização dos cirurgiões-dentistas que ainda 

vendem tal tipo de tratamento acreditando 

realmente que trará um melhor resultado para o 

paciente.

FUN

fun - @iatrogeria.odonto
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Avaliação do 

pH da dieta e 
prevalência 

de LCNC
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Aplicabilidade Clínica: A dieta com alimentos 

excessivamente ácidos pode contribuir para a


origem e evolução de lesões cervicais não 

cariosas (LCNCs) e faz parte da rotina de 

indivíduos diagnosticados ou não com LCNC. 

Todos os participantes, diagnosticados ou não 

com LCNCs, apresentam dieta ácida. O 

cirurgião-dentista deve trabalhar com 

abordagem multiprofissional em termos de 

orientação da dieta e em como diminuir o 

efeito nocivo dos alimentos ácidos nas 

estruturas dentária. Mesmo sem diferença da 

dieta na prevalência de LCNCs neste estudo, o 

seu efeito pode ser cumulativo a longo prazo, 

principalmente combinado com os fatores 

tensão e fricção.

Palavras-chaves: biocorrosão; desgaste 

dentário; dieta.
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Com o aumento da expectativa de vida, a 

manutenção dos dentes hígidos se torna uma 

grande preocupação dos indivíduos. Junto a 

isso, com a evolução da odontologia 

preventiva, doenças bacterianas como a cárie 

dental e as doenças periodontais, têm 

diminuído gradativamente.1,2

Introdução

Efeito da dieta na prevalência

de lesões cervicais não cariosas



O objetivo deste estudo é analisar o efeito da 

dieta ácida na prevalência de lesões cervicais 

não cariosas, por meio de avaliações 

dietéticas.

1.Registro nas plataformas de ética (Protocolo 

Nº: 32806214.7.0000.5152);



2. Exame Clínico dos participantes (40 

indivíduos), separando em 2 grupos (20 

indivíduos):


        2.1. Controle (sem diagnóstico de LCNC);


        2.2. LCNC (diagnosticados com LCNC);

3. Orientação quanto ao preenchimento do 

diário de dieta;

As mudanças nos hábitos alimentares, 

comportamentais e intervenções profiláticas 

colaboram para a maior incidência de doenças 

não relacionadas diretamente a presença de 

biofilme. 

artigo de pesquisa inédita

Dentre estas, destacam-se as lesões cervicais não 

cariosas (LCNCs) que possuem etiologia 

multifatorial (tensão, fricção e biocorrosão) e são 

caracterizadas pela perda de estrutura dentária 

na região cervical, ao nível da junção 

amelo-cementária (JAC). 3



Entre os fatores etiológicos, a biocorrosão é 

definida como processo irreversível de desgaste 

proveniente de ácidos de origem endógena ou 

exógena, oriundos de mecanismos químicos, 

bioquímicos e eletroquímicos.3,4 Os ácidos 

endógenos são derivados de distúrbios 

alimentares e refluxo gastroesofágico; enquanto 

que os ácidos exógenos são oriundos de hábitos 

ocupacionais (vapores e líquidos), medicamentos 

e principalmente da dieta.5
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Figura 1: Lesões cervicais não cariosas em diferentes severidades.

Figura 2: Divisão dos sujeitos da pesquisa nos grupos controle ou com 
Lesões Cervicais Não Cariosas.

Objetivos

Metodologia



4. A avaliação do diário de dieta ocorreu pela 

média diária e semanal dos valores do pH dos 

alimentos ou similares encontrados na 

literatura.



5. Odds Ratio, Análise descritiva dos dados, 

tabulações e testes estatítisticos 

(Mann-Whitney U Statistic e Odds ratio; 

α=0,05).

artigo de pesquisa inédita

A prevalência de lesões cervicais não cariosas 

distribuída por dentes está descrita na Figura 3. 

Figura 3: Distribuição por dentes da prevalência das LCNCs no arco 
superior e inferior nos participantes diagnosticados com LCNC.

É possível observar que os dentes mais afetados 

foram os pré-molares. Em relação a dieta, os 

participantes diagnosticados ou não com LCNCs 

apresentam dieta ácida (média inferior a 7.0)
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Entretanto, não houve diferença estatística 

entre os grupos na média diária (Figura 4) e 

também no risco de prevalência da LCNC 

(Figura 5). Apesar disso, vale destacar que a 

média diária dos participantes diagnosticados 

com LCNC foi mais próxima do pH crítico.

Perante a análise dos diários de dietas 

observa-se que todos os indivíduos, 

diagnosticados ou não com LCNCs, 

apresentaram dieta ácida (pH médio e diário 

inferior a 7.0). 

Figura 4: Comparação das médias diárias do pH alimentar dos grupos 
sem e com LCNC. Não houve diferença entre os indivíduos com e sem 
LCNC (p=0,339) Os participantes diagnosticados com LCNC 
apresentaram o pH diário da dieta ligeiramente mais próximo do crítico.

Figura 5: Comparação das médias semanais do pH alimentar para cada 
indivíduo com e sem LCNC. A linha amarela representa o limite de uma 
alimentação ácida e a linha vermelha representa o pH crítica adotado 
para este estudo (5.5). Para o grupo diagnosticado com LCNC, 45% 
apresentaram pH médio semanal da dieta abaixo do crítico, enquanto 
para o grupo sem LCNC, 70% da média semanal dos participantes foram 
superior ao pH considerado crítico. Entretanto, não houve diferença 
estatística entre os indivíduos com a média do pH semanal abaixo do 
crítico apresentarem maior risco de possuírem LCNC (p=0,514).

Resultados

Discussão



A presença constante de alimentos ácidos na 

cavidade oral é considerado um fator de risco 

para o desenvolvimento e progressão de lesões 

não cariosas, pelo processo de dissolução química 

da estrutura dental que se caracteriza pela 

remoção de camadas subsequentes, no esmalte e 

posteriormente da dentina ocorrendo aumento 

progressivo de sua degradação em termos de 

profundidade e estrutura devido ao grau de 

acidez. 3,4,6 



Mesmo não havendo diferença na prevalência de 

LCNC relacionado com o pH crítico, o efeito dessa 

dissolução pode ser cumulativo ao longo do 

tempo e também potencializar outros fatores 

etiológicos, com a tensão e fricção. Além disso, 

neste trabalho, não foi avaliado outras doenças 

não cariosas, como a hipersensibilidade 

dentinária, que muitas vezes antecede a cavitação 

de uma LCNC.1,6 Quanto a prevalência das LCNCs, 

os pré-molares foram os mais acometidos. O 

pré-molar é um dente com proporção estrutural 

entre coroa e raiz desfavorável 

biomecanicamente.7 Além disso, frequentemente 

recebe cargas não fisiológicas fora do longo eixo, 

principalmente em movimentos excursivos.7,8

Palavra da autora

artigo de pesquisa inédita

Conclusão:

Os pré-molares foram os dentes 

mais acometidos por LCNCs;

Todos os indivíduos analisados 

apresentaram dieta ácida (pH médio 

semanal inferior a 7.0);

A dieta não influenciou na prevalência 

de LCNCs.
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Influência dos materiais para customização de 
pinos de fibra de vidro e confecção de núcleo de 

preenchimento no comportamento biomecânico 
de dentes tratados endodonticamente.

Aplicabilidade Clínica: 


A escolha do material para a customização  do 

pino de fibra de vidro (PFV) e confecção do 

núcleo de preenchimento em dentes tratados 

endodonticamente é importante para 

promover um padrão de distribuição de 

tensão/deformação mais homogêneo.



Deve-se, preferencialmente, utilizar resina 

composta convencional para a customização 

do PFV e confecção do núcleo de 

preenchimento, por apresentar módulo de 

elasticidade próximo ao da dentina.
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Palavras-chaves: pino de fibra de vidro;  

resina composta; coroa cerâmica.

Introdução
A ocorrência de cárie, fratura e até mesmo de 

preparos iatrogênicos reduzem a capacidade 

do remanescente de elementos dentários 

tratados endodonticamente de reter a 

restauração (Figura 1).1 Além disso, estas 

situações podem estar associadas a um canal 

radicular amplo ou alargado, sendo indicado a 

customização dos retentores intra-radiculares 

para melhor adaptação ao conduto e redução 

da linha de cimentação. 2,3



1. Construção do CAD de incisivo central 

superior tratado endodonticamente, sem 

presença de férula e com simulção de retentor


intra-radicular, material de customização do 

retentor ao conduto, núcleo de 

preenchimento e coroa total cerâmica. As 

técnicas simuladas analisadas estão descritas 

na Figura 2.

Diante dessas situações, onde há indicação de 

cimentação de PFV e confecção do núcleo de 

preenchimento em canais amplos, o clínico 

depara-se com questões que geram dúvidas sobre 

como proceder para obter maior previsibilidade 

do tratamento. 4 As resinas compostas e cimentos 

resinosos são os materiais indicados para estes 

procedimentos. 5 Porém, são escassos os dados 

sobre como o módulo de elasticidade desses 

compósitos resinosos podem influenciar na 

distribuição de tensões nas estruturas dentárias e 

material restaurador.

Avaliar, através do método de elementos finitos, a 

influência de diferentes materiais resinosos para 

customização do pino de fibra de vidro e 

confecção do núcleo de preenchimento na 

distribuição de tensões/deformações de dentes 

tratados endodonticamente.

Figura 1: Situação clínica com indicação de customização e cimentação de

pino de fibra de vidro, confecção de núcleo de preenchimento e cimentação 
de coroa total.

Figura 2: Modelos das técnicas simuladas. A – Perspectiva 
tridimensional dos modelos; B – Técnica com customização do PVF e 
confecção do núcleo de preenchimento com resina composta (14,5 
GPa); C – Técnica sem customização do PFV e confecção do núcleo de 
preenchimento com cimento (5,4 GPa); D – Técnica com customização 
do PFV com resina composta (14,5 GPa) e confecção do núcleo de 
preenchimento com cimento (5,4 GPa).
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Os resultados (Figuras 4 a 6) demonstram que 

o tipo de material de customização do pino de 

fibra de vidro e de confecção do núcleo de 

preenchimento influencia no padrão das 

tensões/deformações concentradas na 

interface do núcleo de preenchimento com a 

coroa cerâmica. Ao utilizar cimento resinoso 

para confecção do núcleo de preenchimento, 

houve maior deformação no PFV, na interface 

do núcleo de preenchimento com a dentina 

radicular (Figura 4) e maior concentração de 

tensões na interface palatina do núcleo de 

preenchimento com a coroa cerâmica (Figura 

5).

3. Análise dos resultados pelos critérios de von 

Mises (tensão) e Deformação equivalentes.

Figura 3: Pré-processamento e pós-processamento dos modelos. A – 
Malha com elementos tetraédricos de 10 nós; B – A seta demonstra a 
inclinação (45º) e região onde foi aplicada a força de 100 N. A Área azul 
representa a restrição de deslocamento; C – Padrão de distribuição de 
tensão pelo critério de von Mises.

Tabela 1 : Propriedades mecânicas para estruturas empregadas no método

de elementos finitos

Figura 4: Padrão da distribuição de deformação no PFV e núcleo de 
preenchimento pelo critério de Deformação equivalente. Neste 
critério, quanto mais próximo da cor vermelha/preta, maior os 
valores de deformação. É possível observar que a utilização de 
cimento para confecção do núcleo de preenchimento e a ausência de 
customização do PFV resultaram em maiores valores de deformação 
no PFV e na interface do núcleo de preenchimento com a dentina 
radicular.

Figura 5: Padrão da distribuição de tensão na coroa total cerâmica 
pelo critério de von Mises. Neste critério, quanto mais próximo da cor 
vermelha, maior os valores de tensão. É possível observar 
concentração de tensão na superfície interna da cerâmica na face 
palatina para as técnicas que utilizaram cimento resinoso para 
confecção do núcleo de preenchimento.
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2. Pré-processamento, processamento e 

pós-processamento dos modelos de elementos 

finitos (Ansys WorkBench. 12.0) (Figura 3 e 

Tabela 1 6-10 ).

Resultados



Apesar dos modelos com PFV customizados com 

resina composta apresentarem maior valor de 

tensão no material de reembasamento e na face 

palatina da coroa cerâmica, houve certa 

similaridade entre o comportamento biomecânico 

da dentina radicular quando utilizado resina 

composta convencional ou cimento resinoso 

(Figura 6).

Figura 6: Padrão da distribuição de tensão pelo critério de von Mises. É possível observar que houve certa similaridade entre o comportamento 
biomecânico da dentina radicular quando utilizado resina composta convencional ou cimento resinoso, apesar de maior concentração de tensão na resina 
composta para a técnica customizada e na face palatina da coroa cerâmica para as técnicas com núcleo de preenchimento confeccionados com cimento.
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Restaurações em dentes tratados 

endodonticamente representam um desafio e a 

escolha do material deve ser realizada com 

embasamento científico. Restaurar a estrutura 

dentária perdida com materiais capazes de 

biomimetizar mecanicamente as estruturas 

naturais diminui o risco de fratura.5 Linhas de 

cimentação mais espessas associadas com 

materiais de baixo módulo de elasticidade para a 

customização do retentor e confecção do núcleo


de preenchimento

podem promover maior concentração de 

tensão/deformação no PFV, na interface núcleo 

de preenchimento com dentina radicular e na 

interface palatina do núcleo de preenchimento 

com coroa cerâmica. Esse padrão biomecânico se 

assemelha com algumas das falhas observadas na 

rotina clínica: fratura ou lascamento da face 

palatina do coroa cerâmica; e descolamento do 

núcleo de preenchimento.



Para facilitar a prática clínica e otimizar o tempo 

de atendimento, existe o cimento resinoso que 

também é indicado para construção do núcleo de 

preenchimento. Clinicamente a técnica é 

atraente, no entanto, este estudo demonstrou que 

devido ao módulo de elasticidade menor 

comparado ao da resina convencional, o 

comportamento biomecânico desta condição 

restauradora se mostrou desfavorável, podendo 

levar a falha de descolamento e fratura da 

restauração.

Discussão
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Assim, o reembasamento do pino de fibra de vidro 

e a confecção do núcleo de preenchimento devem 

ser realizados, preferencialmente, com resina 

composta de consistência regular, pois essa possui 

módulo de elasticidade próximo ao da dentina e 

maior resistência à fratura comparado aos 

cimentos resinosos e resinas compostas fluidas.11

Conclusão:

O retentor deve ser preferencialmente 

customizado e o núcleo depreenchimento 

confeccionado com resina composta de 

consistência convencional (módulo de 

elasticidade próximo de 14,5 GPa)

Materiais de baixo módulo de elasticidade 

promoveram maior concentração de 

tensão/deformação e podem estar mais 

relacionadas a falha por descolamento e 

fratura/lascamento da restauração.

Palavra do autor
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Aplicações 

clínicas da terapia 
fotodinâmica 
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Aplicabilidade Clínica: 


Além das inúmeras aplicabilidades dos lasers 

de baixa potência, estes equipamentos podem 

ser extremamente uteis na descontaminação 

microbiana quando associado a um 

fotossensibilizador. A técnica denominada 

terapia fotodinâmica antimicrobiana, ou aPDT, 

apresenta muitas vantagens em várias 

especialidades da odontologia. Endodontia, 

Periodontia, Dentística, cirurgia e 

Estomatologia podem ser beneficiadas de 

forma decisiva quando da descontaminação 

de vírus, bactérias e fungos pela aPDT.

Terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) 

e sua aplicação nas diversas especialidades 

odontológicas: Revisão de literatura
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O laser de baixa potência pode ser usado para 

descontaminação microbiana, levando a 

inativação e eliminação de fungos, vírus e 

bactérias. Essa é a denominada terapia 

fotodinâmica antimicrobiana, a aPDT.1,2 A 

aPDT é uma terapia em que o laser de baixa 

potência (mais especificamente no 

comprimento de onda vermelho do laser de 

baixa potência) combinado a um corante que 

tenha afinidade pela luz deste laser é utilizado 

para descontaminação microbiana de forma 

seletiva, segura e efetiva (Figura 1).1,2

Figura 1: Para realizar a terapia fotodinâmica antimicrobiana é 
necessário combinar um laser de baixa potência com um 
corante/fotossensibilizador. Pode-se utilizar a ponta de saída do 
equipamento ou utilizar fibras que são acopladas no laser.



O uso da Terapia Fotodinâmica 

antimicrobiana como uma modalidade 

terapêutica na redução de microorganismos é 

uma abordagem contemporânea no 

tratamento de diversas doenças em 

Odontologia e pode ser inserida nas diversas 

especialidades 3 . A terapia é baseada em um 

protocolo no qual as células alvo são 

sensibilizadas com um corante (também 

chamado de fotossensibilizador) seguido da 

irradiação com uma luz de comprimento de 

onda ressonante resultando na produção de 

produtos citotóxicos, incluindo o oxigênio 

singleto e radicais livres.1-3 Estes produtos são 

capazes de danificar componentes essenciais 

e modificar as atividades metabólicas das 

células dos microorganismos que resultará em 

morte celular seletiva.

artigo de Revisão de literatura

O objetivo dessa revisão de literatura é 

destacar pontos importantes da aPDT como 

vantagens e indicações nas diferentes 

especialidades odontológicas.

Vantagens

São várias as vantagens da aPDT, como: baixo 

custo, mínimos efeitos colaterais, ausência de 

ação sistêmica e baixa toxicidade do 

corante/fotossensibilizador utilizado. A 

simplicidade no procedimento e a ausência de 

riscos são características que fazem dessa 

técnica uma alternativa interessante e viável 

para a aplicação clínica.3 

Algumas outras vantagens da aPDT 

antimicrobiana podem ser citadas: morte 

microbiana mais rápida, não sendo necessária 

a manutenção do fotossensibilizador em altas 

concentrações na área infectada por tempo 

prolongado, contrariamente ao que ocorre 

com as drogas antimicrobianas; prevenção de 

nova resistência a antifúngicos e antivirais; 

inexistência de interações medicamentosas 

indesejáveis; baixo custo do 

fotossensibilizador. 3 Nos últimos anos, muitos 

grupos de pesquisa vêm estudando a aPDT. As 

conclusões dos trabalhos mostram que não há 

dúvidas do potencial dessa terapia, porém o 

desafio atual é transferir os resultados de 

pesquisas de laboratório para as condições 

reais de aplicações clínicas, com protocolos 

seguros, eficientes e clinicamente viáveis.



O mais interessante é que todas as 

especialidades odontológicas podem ser 

beneficiadas com a aPDT. A presença de 

infecções localizadas com possibilidade de 

ação direta de agentes fotossensibilizantes faz 

com que uma variedade de procedimentos 

clínicos seja possível de aplicação na 

odontologia.



Protocolo de irradiação

Em todas as aplicações, o primeiro passo é 

administrar o fotossensibilizador sobre o sítio 

de tratamento, de modo tópico. Depois de 

certo período de tempo (denominado tempo 

de pré-irradiação), ocorre a distribuição do 

fotossensibilizador e o local de tratamento é 

irradiado.
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A absorção dessa luz pelo fotossensibilizador 

inicia reações fotoquímicas que produzem 

espécies reativas de oxigênio, produtos 

citotóxicos, que resultarão no efeito 

terapêutico desejado, ou seja, morte celular. 

1-4 Para uma aplicação bem-sucedida da aPDT, 

devem ser levados em consideração aspectos 

como o comprimento de onda utilizado que 

deve ser ressonante com o fotossensibilizador 

escolhido, a dosimetria do equipamento 

(densidade de potência W/cm2 , densidade de 

energia J/cm2 e tempo de irradiação) e a 

dosimetria do fotossensibilizador 

(concentração, tempo pré-irradiação). 3,4



Indicações nas diversas especialidades 

da odontologia 


Na periodontia, o objetivo da aPDT é 

promover a redução dos microorganismos 

periodontopatogênicos, coadjuvante ao 

tratamento periodontal não cirúrgico e 

cirúrgico ou para tratamento de bolsas 

residuais. 4 Estudos laboratoriais em animais 

mostram que a terapia fotodinâmica quando 

utilizada isoladamente ou associada à terapia 

periodontal mecânica é capaz de controlar a 

perda óssea alveolar, reduzir a extensão do 

processo inflamatório e da progressão da 

doença periodontal, controlar a atividade 

osteoclastogênica, regulando o metabolismo 

ósseo.5 A grande vantagem é o baixo custo, 

efeito local sem efeitos sistêmicos 

indesejáveis e a não formação de cepas 

bacterianas resistentes. Apresar das inúmeras 

vantagens da terapia fotodinâmica como 

coadjuvante ao tratamento periodontal, mais 

estudos padronizados devem ser realizados 

para fortalecer suas evidências cientificas. 6

No contexto da Dentística Restauradora e da 

Odontopediatria, a aPDT parece vantajosa ao 

oferecer maior preservação de tecido, sendo 

possível realizar uma restauração com mínima 

remoção tecidual. Sabe-se que somente a 

remoção do tecido dentinário amolecido e 

úmido é necessário para o sucesso do 

tratamento restaurador e que o selamento 

efetivo da cavidade com um material é 

suficiente para tornar as bactérias residuais 

isoladas e inativas. Essa teoria vai de encontro 

da aPDT no tratamento restaurador, já que a 

utilização do corante nas paredes da cavidade 

pode reduzir consideravelmente o número de 

microorganismos e, como anteriormente 

descrito, melhorar a qualidade e o prognóstico 

da restauração ao longo do tempo. A 

literatura atual já sugere boas perspectivas de 

protocolos clínicos para o tratamento de 

lesões cariosas com a aPDT. 8,9 O protocolo 

consiste na utilização de um laser de baixa 

potência (InGaAIP), comprimento de onda de 

660 nm, potência de 100 mW, densidade de 

energia de 320 J/cm2, por 90 segundos, 

energia de 90 J, associado ao corante azul de 

metileno 0.01%, aplicado após a remoção da 

dentina infectada (superficial e amolecida), 

manutenção da dentina afetada (profunda e 

com alteração de cor, porém não amolecida).9



Considerando o contexto da estomatologia, a 

aPDT também tem sido empregada com 

sucesso em fungos e vírus. Casos de 

candidose, estomatite protéticas e herpes 

labial tem sido rotineiramente tratados com a 

terapia fotodinâmica, com sucesso.10 Diante 

dos efeitos colaterais e da limitada eficiência 

das terapias convencionais no tratamento do



herpes labial, alternativas estão sendo 

constantemente aprimoradas para o 

tratamento das lesões bucais provocadas pelo 

HSV-1.10,11 Ao contrário das medicações 

tópicas ou sistêmicas, a aPDT não causa 

resistência viral, além de diminuir a frequência 

de aparecimento e a quantidade das lesões. 

10-15 O sucesso da aPDT na terapia antiviral, e 

mais especificamente, no tratamento das 

lesões herpéticas, envolve uma série de 

vantagens: a técnica é local, indolor e de baixo 

custo. As figuras 2 a 4 mostram o protocolo de 

tratamento para lesões de herpes na fase de 

vesicula. Na figura 2 observamos que a 

paciente chegou ao Laboratório Especial de 

Laser em odontologia com dor, desconforto e 

muitas vesículas. 

A Figura 3 mostra uma vista mais aproximada 

das vesiculas. Neste momento não está 

recomendado fazer a irradiação das vesiculas, 

mas sim drená-las com auxílio de uma agulha 

estéril (Figura 4) e em seguida aplicar o 

fotossensibilizador azul de metileno a 

0,01%,aguardar um tempo de pré-irradiação 

(Figuras 5 e 6).
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Figura 2: Paciente, M.SV., 24 anos, sexo feminino, chegou ao 
Laboratório Especial de Laser em odontologia (LELO/FOUSP) com 
dor, desconforto e muitas vesículas em lábio superior direito.

Figura 3: Vista aproximada das vesículas das lesões de herpes.

Figura 4: Optou-se por drenar as vesiculas com auxílio de uma agulha 
estéril após a anestesia tópica. Neste momento, é muito importante 
observar se todas as vesiculas foram perfuradas adequadamente. O 
uso de magnificação pode ajudar muito.

Figura 5: Em seguida, aplicar o fotossensibilizador, que neste caso foi 
usado o corante azul de metileno a 0,01% para então aguardarmos 
um tempo de pré-irradiação de 5 minutos.
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Figura 6: Com auxílio de uma haste flexível, manter a superfície 
corada com o azul de metileno.

Após este tempo, irradiar as vesiculas 

drenadas com laser de baixa potência, 

comprimento de onda vermelho (660nm), 

100mW de potência, 4 J de energia por ponto 

(o número de pontos vai depender do 

tamanho da lesão), em contato, perpendicular 

ao tecido (Figura 7). O tempo de irradiação 

será de 40 segundos em cada ponto. O 

paciente deve ser liberado e retornará em 

24horas para avaliação das lesões. Caso 

houver o aparecimento de outras vesiculas, 

repetir o procedimento. Caso contrário, 

observaremos a formação de uma crosta e o 

protocolo de reparo e cicatrização poderá ser 

utilizado (vermelho, 1J, 100mW, 10 segundos) 

até a completa reparação do tecido. 

Na endodontia, a limpeza e a desinfecção dos 

canais radiculares por ação mecânica é o 

objetivo primordial. Entretanto, a total 

eliminação dos microorganismos dos sistemas 

de canais pelas técnicas atuais é muito difícil e 

grande parte dos retratamentos endodônticos 

se deve à presença de microrganismos no 

interior dos canais. Assim, a aPDT é, de acordo 

com os resultados de trabalhos in vitro e in 

vivo, um importante coadjuvante ao 

tratamento endodôntico, na tentativa de 

eliminar os microorganismos persistentes ao 

preparo químico-mecânico convencional.16,17 

Porém, mais estudos devem ser conduzidos na 

tentativa de padronizar os protocolos. 



Diante dos resultados clínicos observados 

com o uso da aPDT, é possível notar que 

profissionais de todas as áreas da saúde vêm 

associando essa tecnologia aos tratamentos 

convencionais. Porém, para que possa ser bem 

empregada e para se chegar a um resultado 

satisfatório, é imprescindível conhecer bem a 

técnica, seus protocolos, assim como a 

patologia e o paciente.3,10 



De forma geral, a aPDT apresenta grande 

potencial como alternativa de tratamento 

para o controle microbiano em odontologia.18 

A ação fotodinâmica localizada e seletiva, sem 

efeitos adversos importantes, são as 

principais vantagens em comparação com a 

antibioticoterapia. Os protocolos que definem 

o melhor tipo de fotossensibilizador e os 

parâmetros de irradiação mais adequados 

ainda precisam ser estabelecidos para as 

várias aplicações em odontologia e, por isso, 

os experimentos in vitro são essenciais para 

fornecer fundamentos científicos para os 

ensaios clínicos. É muito importante que 

Figura 7: Após este tempo, irradiar as vesiculas drenadas com laser 
de baixa potência, comprimento de onda vermelho (660nm), 100mW 
de potência, 4 J de energia por ponto em contato, perpendicular ao 
tecido. O tempo de irradiação será de 40 segundos em cada ponto, 
abrangendo as lesões. A paciente foi liberada e retornou em 24horas 
para avaliação das lesões e início da fase de reparo quando foi 
utilizado o laser no comprimento de onda vermelho, 1J, 100mW, 10 
segundos. Caso houvesse o aparecimento de outras vesiculas, o

procedimento de drenagem deveria ser repetido.



Conclusão:

A terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) 

oferece uma solução rápida e eficaz na 

redução de microorganismos desde que o 

diagnóstico e sua indicação sejam seguidos e 

protocolos adequados e baseados em 

evidências científicas sejam utilizados.
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weknow



Fala pessoal, tudo tranquilo? Nem 
sempre, né? Por mais que gostamos 
de receber elogios sinceros, nós não 
acertamos sempre e todos estamos 
sujeitos a receber críticas.

weknow

A coluna weKnow é um canal aberto tanto para 

agradecermos o apoio de vocês, quanto para 

respondermos quando vocês nos fazem críticas. 

O nosso objetivo é melhorar sempre! Se você 

quiser participar do próximo volume, envie seu 

comentário (com elogio ou crítica) para 

ikjournal@iknowodonto.com que publicaremos 

um feedback aqui!

@germanamprodrigues_


Sensacional essa jornada de aprendizados 


maravilhosos!!! Fazer o melhor que dá nas 

condições que temos não significa fazer  

um trabalho “mais ou menos”.  Com 

cuidado e dedicação é possível sim fazer 

serviço de boa qualidade e longevidade.


Nome: Germana Maria Pereira Rodrigues


Cidade-Estado: Fortaleza - CE
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Know

62

https://youtu.be/95_gdaeN674
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@heloisatomazoli


Eu amei a filosofia do eu sei você sabe. Foi 

por causa dessas palavras que eu entrei 

nesse projeto e estou cheia de vontade de 

aprender.


Nome: Heloisa Tomazoli


Cidade-Estado: Valinhos - SP

@adrianagiuliani_odonto


Além dos conhecimentos técnicos de 

como cuidar das borrachas polidoras, da 

importância das visitas de manutenção 

das restaurações estéticas...pude, mais 

uma vez, perceber que pessoas do bem 

atraem o bem e coisas boas!!! Já dizia 

@paulovsoares: “aves de mesma 

plumagem voam juntas!!!” Muito obrigada 

por toda entrega, por todo conhecimento 

compartilhado... foi um espetáculo!!! 

Parabéns e que Deus continue 

abençoando e iluminando o seu caminho.

Nome: Adriana Giuliani Buosi 

Cidade-Estado: Rio Brilhante - MT

https://youtu.be/Opj1qEeS0sA
https://youtu.be/FucVvkgjw8c


weknow

64

@dra.anneoliveira


“Conteúdo de grande importância 

entregue pelo time mais preparado do 

mundo para mudar a história da doença 

mais prevalente da Odontologia! Que 

show iKnow.


Nome: Anne Oliveira


Cidade-Estado: Patos de Minas - MG

Anônimo:


“De cima branquinho e os outros dentes 

amarelos... ”.



Caso clínico:

https://youtu.be/HXnIF0hBZyQ
https://youtu.be/RzjUlHIE81A
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Anônimo:


“Fazer uma live para criticar os projetos 

pedagógicos dos cursos das faculdades de 

odontologia é fácil. Para de fazer lives 

criticando e vai abrir uma faculdade sua”.

Queremos 
te ouvir, 
clique aqui!

https://youtu.be/QrsZzjgiE5c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTXCmOGldx25VQFQWTTfBgNfcSlSAM6x3DDZV1Z52j2DpDyQ/viewform
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