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O que tem no iKNOW JOURNAL?

ORAL CARE

Fala pessoal, 
tudo bem?
E já passamos da metade do ano de 2021, e 
chegamos ao iKJ v.2 n.7! 



Desde o início do iKnow Journal, em outubro 
de 2020, já publicamos 10 edições, com mais 
de uma centena de autores! Cada edição é 
pensada com muito cuidado, para garantir o 
compartilhamento de conteúdo 
clínico-científico de qualidade.



Sabemos que esse é só o início dessa 
história, e , por isso, agradecemos à 
comunidade iKnow que nos apoia e incentiva 
desde a primeira edição desta revista. 
Obrigada por acreditarem na nossa missão! 



Então se prepare para ler, aprender, rir e se 
divertir com gente no iKnow Journal – Vol 02 
– Número 07:

A saúde é ponto primordial nas nossas vidas, mas 
nem sempre é valorizada com a frequência que 
deveria. Assim, nesta edição do iKJ, nosso 
editor-chefe Alexandre Machado faz uma reflexão 
sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde. 
E como está a sua saúde!? 

Você sabia que o mês de julho é o mês da 
Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço? Na 
coluna Oral Care, o autor Cássio Ribeiro aborda o 
tema de câncer de cabeça e pescoço, passando 
diversas informações importantes para dentistas e 
pacientes. Não deixe de compartilhar essas 
informações de altíssima relevância! 

Editorial

1

Todo bom professor precisa saber se comunicar 
para transmitir o conhecimento aos seus alunos. 
Mas será que Mestrado e Doutorado são Sinônimos 
de Didática? Na coluna carta aberta, os autores 
Patrícia Jardim e Alexandre Masotti nos ajudam a 
entender como um professor pode buscar a sua 
melhor versão.

CARTA ABERTA

Resina composta é um material versátil e muito 
utilizado para restauração de dentes anteriores, 
inclusive de dentes com alto valor. Na coluna “Eu 
uso, eu indico” desta edição, os autores Maciel 
Júnior e Roberto Zangirolami trazem casos clínicos 
que te ajudarão na utilização dos sistemas de 
resina composta para dentes clareados Filtekᴹᴿ 
Z350XT (WD, WB, WE, XWB, XWE) e Filtekᴹᴿ 
Universal XW.

Eu uso, eu indico

Ansioso para conferir as tirinhas desse mês? Corre 
lá na coluna Fun e confere o que o Lucas Pizzolotto 
do @streptotiras preparou pra gente. Tem 
odontologia? Tem! Mas também tem muita risada e 
bom humor. 

Fun - @streptotiras:

Você sabe como e quando utilizar o protocolo 
dessensibilizante para pacientes com 
hipersensibilidade dentinária? O artigo de caso 
clínico descreve todo o protocolo dessensibilizante 
de sessão única e como indicá-lo de forma correta. 
Não deixe de conferir!

Artigos Científicos:



O que tem no iKNOW JOURNAL?

E mais uma edição da Sala de Aula do iKnow está 
no ar, e dessa vez o professor Maurício Watanabe 
trouxe uma aula completa sobre Resinas indiretas: 
uma abordagem simples para o sucesso. Não vai 
perder uma oportunidade dessas, vai? Então, clica 
no vídeo e aproveita a aula!

Sala de Aula do iKnow Journal

2

Vem com a 
gente! 

Compartilhe 
essas 
informações 
com seus 
amigos 
dentistas.
Tá demais esse número! 

Equipe iKnow Journal
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Saúde!
Parece que estamos fazendo um brinde, né? 

Também vem à mente uma convenção social que 

nós, brasileiros, falamos quando alguém espirra. Ou 

recomendações em datas específicas, como em 

aniversários. Mas, independente do momento, 

SAÚDE é algo que sempre desejamos a todos – seja 

nos períodos de comemoração, de agradecimento 

ou de enfermidades. É importante destacar que não 

venho descrever ou discutir neste editorial o 

conceito de saúde (e/ou doença) e bem-estar. A 

ideia é refletir sobre o que a saúde (ou o seu 

comprometimento) representa na nossa rotina!



E começar o editorial com a palavra SAÚDE reflete 

uma espécie de prazer e bem-estar. Sabe aquela 

sensação boa de acordar realmente descansado e 

pronto para aproveitar ao máximo as próximas 

horas, seja para trabalho ou lazer? Aquele cheiro de 

café recém coado após o banho da manhã? Aquela 

sensação física e mental de que estamos bem e 

felizes? E até mesmo de sentir prazer ao tomar 

aquele sorvete ou comer aquele brigadeiro sem 

sentir dor nos dentes? Achamos ótimo, concorda? 

Mas não costumamos valorizar esses momentos 

com a frequência que deveríamos! Normalmente, 

percebemos a importância desse bem-estar 

somente naqueles dias em que acordamos com 

uma leve dor de cabeça e sem disposição para 

trabalhar (e até para descansar). Ou na manhã que o 

café acabou ou quando percebemos uma ansiedade 

e preocupação excessiva e sem razão efetiva.



E qual é o motivo de não valorizar a saúde e o 

bem-estar com a frequência que deveríamos? Sei 

que esta resposta é muito complexa, subjetiva e 

individual. Mas, vou me arriscar aqui: ROTINA!

Infelizmente, só sentimos falta de algo/alguém 

quando “perdemos” ou se ausenta. Até faz sentido, 

pois não vejo lógica em sentir saudade de 

algo/alguém que temos ou convivemos 

diariamente. E com a saúde é da mesma forma. 

Porém, com um agravante: nós somos responsáveis 

pela nossa saúde!



Por isso, para não sentir os reflexos do 

comprometimento do bem-estar, temos que fazer a 

nossa parte para manutenção da saúde. Como está 

a alimentação? Está praticando exercícios 

regularmente? Há equilíbrio entre ofícios e diversão? 

E como está a qualidade do sono? Você está 

tratando as pessoas a sua volta da forma como 

gostaria de ser tratado? São pontos reflexivos, sim! 

Mas, que, se forem deixados para o plano 

secundário, cedo ou tarde irão refletir no 

comprometimento da saúde e bem-estar.

Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)



iK Journal; 2021 (jul); 02 (07); 3-4.

Editorial

4

E para finalizar... 

Saúde!

Nem sempre é fácil! Mas temos 
que fazer a nossa parte, sem 
esquecer de agradecer (a Deus, 
à natureza ou alguma outra 
forma de energia que você 
acredita).
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Mestrado e 
Doutorado são 
sinônimos de 
didática?

por Patrícia Jardim e Alexandre Severo Masotti
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Vamos imaginar 
a seguinte cena:


Em uma sala iluminada somente pela projeção do 
Power Point, um renomado professor, de uma 
renomada Faculdade, ministra sua aula perante a 
turma de alunos de graduação. 



Sua audiência, silenciosa, disfarça como pode a 
falta de interesse; enquanto alguns dormem, outros 
se esgueiram para usar o celular e se atualizar na 
rede social.



O professor, ao perceber a falta de atenção de seus 
alunos, interrompe o monólogo para passar uma 
carraspana geral em altos brados.

Patrícia dos Santos Jardim

Mestre e PhD em Dentística | UNESP Araraquara


Empresária e Mentora de mais de 500 educadores.

Alexandre Severo Masotti

Professor de Odontologia | Universidade Federal de Pelotas


Mestre em Materiais Dentários e PhD em Dentística | PUC-RS


Especialista em Docência do Ensino Superior | UFRJ


Bacharel em Cinema e Áudio-Visual | Universidade Federal de 

Pelotas

“Vocês não sabem nada! Não estão interessados 
em nada! O que será do futuro de vocês?”… 
esbraveja o docente contra o que considera uma 
falta de respeito aos seus anos de estudo e seu 
currículo que inclui mestrado, doutorado, 
pós-doutorado e muitos artigos em revistas Qualis 
A1 pela CAPES.



Ainda alterado, o profissional renomado retoma a 
atividade, dando as costas para a plateia; esta, com 
cara de assustada, agora fica atenta.



Imediatamente, uma mensagem de WhatsApp é 
compartilhada no grupo privado de alunos. Na 
mensagem, uma enquete:

Enquanto isso, duas alunas “nota 10” comentam 
baixinho entre si enquanto seguem copiando 
exatamente o que o professor diz, mesmo sem 
entender o conteúdo: “Que pena, este professor 
sabe muito mas não consegue ensinar”.



Essa cena fictícia reúne muito dos elementos de 
uma sala de aula. Mas, o principal para a pergunta 
título deste artigo é a certeza de que não 
aprendemos com quem sabe mais; aprendemos 
com quem se comunica melhor. E isso não é ficção.



Por mais enciclopédico ou genial que o professor 
seja, por mais ilustre que seu currículo se apresente, 
a aula nunca é sobre o professor, a aula é sempre 
sobre o aluno e suas necessidades - portanto, o 
professor tem o dever de se fazer entender e de 
ultrapassar o abismo que existe entre informar e 
comunicar.

“Qual o gênero deste filme que acabamos de 
assistir ?”



(   ) Drama

(   ) Terror

(   ) Comédia

(   ) Todas as alternativas
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Comunicar é essencialmente a capacidade de 
transportar um mar de informações  para um 
aquário de significado. É a destreza de selecionar o 
que é pertinente para a situação, abrindo mão de 
demonstrar o quão vasto é seu conhecimento, e de 
criar uma narrativa que faça sentido para sua 
audiência. Algo que provoque aquele sorriso que 
acompanha uma nova forma de enxergar a vida, um 
novo caminho, um "insight" profundo e duradouro.



Assim, podemos afirmar que um dos significados de 
DIDÁTICA é a habilidade do educador ao 
transformar informação em conhecimento. Você 
concorda que este é o exato oposto da famosa 
”decoreba” ?  



Voltando a cena inicial, o professor mal avaliado 
pelos seus alunos pergunta para o diretor do centro 
universitário: "Afinal, como demonstrar um novo 
sentido para a vida ensinando materiais dentários?"



Sim, ele não deixa de ter razão. Afinal, a ênfase da 
profissão é a capacidade técnica. E quando o 
profissional se destaca e decide seguir a carreira 
universitária, o objetivo do mestrado e do doutorado 
é o desenvolvimento de pensamento crítico e 
instrumentação para o método científico. A narrativa 
que é ensinada diz respeito a como desenvolver um 
excelente projeto que resulte em muitas 
publicações de impacto ao longo da carreira deste 
PhD. 



Apesar de muitos programas de pós-graduação 
incluírem cadeiras de didática em sua grade 
curricular, o que se apresenta é uma "escolha de 
Sofia”: é possível formar um excelente pesquisador 
e ao mesmo tempo um professor de excelência no 
exíguo espaço de tempo de uma pós graduação 
típica?1



A decisão deste dilema parece já ter sido dada pela 
posição dos órgãos de fomento da pós-graduação 
no Brasil. Para que os programas obtenham boas 
avaliações (e verba), um dos principais indicadores 
é produzir mais artigos internacionais A1 
(pesquisa). E vamos concordar que é muito mais 

objetivo para o legislador medir o mérito para 
distribuição de verbas por meio da métrica precisa 
que este método oferece. Contra números, se 
enfraquecem os argumentos.



Artigos, assim como o Q.I. (Hard Skill, habilidade 
objetiva), são mais facilmente medidos do que as 
habilidades subjetivas (Soft Skills), na qual a 
comunicação se inclui. Você pode comprovar isso 
pela dificuldade que as instituições enfrentam ao 
tentar propor métodos de avaliação do desempenho 
docente: inevitavelmente a avaliação discente será 
acusada de ser um mero instrumento de “opinião”, 
“pesquisa de popularidade” ou “vingança”. Mas, 
enquanto este abismo não for ultrapassado, todos 
saem perdendo.



Para que você não fique refém desta situação, eu te 
proponho o seguinte caminho: pense na didática 
como o idioma estrangeiro (inglês, espanhol, etc) 
que você foi buscar por uma questão de 
auto-responsabilidade. Você sabia que, apesar da 
pós-graduação valorizar e exigir esta habilidade de 
comunicação, dificilmente conseguiria atingir seus 
objetivos se dependesse somente da formação 
básica oferecida pelo sistema. Para se destacar, 
você precisa investir suas energias com sabedoria 
em algo que irá te diferenciar na multidão. Não é 
mais uma questão de achar culpados, mas de 
assumir que precisamos encontrar soluções pois 
estamos todos juntos nesta nova etapa.



Ok, você pode me ignorar e continuar disputando 
com seus colegas sobre quem dará as aulas 
altamente populares - como laminados cerâmicos… 
Mas, reflita por um momento: independente do 
tema, ensinar é sobre desenvolver pessoas; e você 
com certeza sabe que a pessoa que mais se 
desenvolve no processo é o próprio professor. Esta 
sensação maravilhosa de enxergar o brilho no olho 
do outro, o sorriso franco de quem ultrapassou uma 
barreira que parecia invencível.



É mais que uma sensação, é o que nos torna 
humanos: a conexão!
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Aristóteles (384 A.C./322 A.C.) - que pode ser 
considerado um dos exemplos mais conhecidos do 
que seja um PhD ou Philosofical Doctor,2 classificou 
os animais em aéreos, terrestres e aquáticos, 
usando como critério o ambiente em que viviam. 
Para o humano, além de afirmar ser um animal 
social, gregário como formigas e abelhas, ele 
reservou a expressão “animal político”.



Neste ponto, não adianta você se esquivar dizendo 
que é apartidário. A política, como popularmente 
conhecida, é somente uma faceta desta 
característica humana.



A razão pela qual o homem é um animal político, em 
grau mais elevado do que as abelhas ou qualquer 
outro animal, é clara: a natureza, como dissemos, 
não faz nada em vão, e o homem é o único animal 
que tem palavra (logos); a voz (fone) expressa dor e 
prazer, e os animais também a possuem, já que a 
natureza vai até aí - a possibilidade de sentir dor e 
prazer e expressá-las entre sí. A palavra, porém, está 
destinada a manifestar o útil e o nocivo e, em 
consequência, o justo e o injusto. E esta é a 
característica do homem diante dos demais animais 
- possuir, só ele, sentido do bem e do mal, do justo e 
do injusto. É a comunidade dessas coisas que faz a 
família e a cidade (polis). Extraido  de Aristóteles - 
Política.



Pelos anos em que atuo como professora, 
principalmente ensinando didática e comunicação, 
posso relatar muitos exemplos de profissionais que 
se tornaram professores por admirar um mestre - 
aquela pessoa que mostrou um caminho em meio 
ao caos. Que transformou sua atuação em um 
exemplo de propósito a serviço de algo maior.  Em 
curto prazo, você pode acreditar que atuar na 
academia é somente mais uma opção profissional, 
uma das tantas vias de exercer a profissão que 
escolheu.



Já em médio e longo prazo, somente a colocação 
profissional e o salário não serão o suficiente para 
te motivar a sair da cama todos os dias para 
enfrentar os muitos desafios que a docência vai te 

apresentar. Neste momento, se não houver um 
propósito maior e fonte poderosa de satisfação 
pessoal, você pode estar certo que seu trabalho se 
tornará um fardo pesado demais.



Que o digam os muitos profissionais que se 
tornaram professores com “estabilidade no 
emprego” mas que perderam a “estabilidade 
emocional”. Tenho certeza que você conhece 
muitos exemplos de pessoas que se tornaram seres 
infelizes ao longo do caminho, e que deixam um 
mar de lágrimas por onde passam (a “Política 
Universitária” em sua pior versão).



Mas calma, eu já passei por esta situação e 
sobrevivi sem me afogar em mágoas. Eu entendi 
que, acima de tudo, todos podemos ressignificar 
nossa história. Encontrar um caminho em que, 
apesar das dificuldades, o saldo de ser um 
educador é positivo. Este caminho é criar conexão 
humana através de uma comunicação assertiva e 
de excelência. E você não precisa nascer 
comunicador; existem métodos para desenvolver 
esta habilidade em qualquer pessoa que se 
disponha ao desenvolvimento pessoal. Eu sou a 
prova viva disso. E garanto que você também pode. 
Afinal, somos todos educadores: com alunos, com 
pacientes, com os filhos, parentes, amigos - ou vai 
dizer que você nunca ensinou nada para ninguém? 



Então, você quer se tornar um professor em sua 
melhor versão?

Você também pode acessar clicando nas imagens.

https://www.instagram.com/opalini_oficial/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/patti.jardim/?utm_medium=copy_link
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Citações

 Escolha de Sofia: a expressão tem origem 

no livro A Escolha de Sofia, romance de 

William Styron publicado em 1979, 

transformado em filme em 1982 (Oscar de 

melhor Atriz para Meryl Streep). Na trama, 

de caráter autobiográfico, Sofia é uma mãe 

presa com duas filhas no campo de 

concentração de Auschwitz no qual ela é 

forçada a escolher uma das crianças para 

ser enviada à câmara de gás. Se 

transformou em sinônimo de ser forçado a 

escolher entre duas opções com 

consequências igualmente terríveis

 Aristóteles: autor em que Tomás de Aquino 

se inspirou para a Filosofia da Escolástica, 

a qual embasou o moderno pensamento 

lógico ocidental (em oposição ao 

pensamento puramente religioso da idade 

média).

Carta 
aberta
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Julho verde 

Mês de prevenção ao 
câncer de cabeça e 
pescoço
por Cássio Vinhadelli Ribeiro
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Cássio Vinhadelli Ribeiro

Faculdade Santa Rita de Cássia, Departamento de Odontologia – Itumbiara-GO


Centro Universitário de Goiatuba, Departamento de Odontologia – Goiatuba –GO


Mestre em Clínica Odontológica Integrada - Universidade Federal de Uberlândia – MG, Brasil


Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial – Hospital Universitário Alzira Velano – MG, Brasil


A International Federation of Head and Neck 
Oncologic Societies (IFHNOS), com apoio da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), instituiu o dia 
27 de julho como Dia Mundial de Conscientização e 
Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Baseado 
nessa data, no Brasil, instituiu-se o mês de julho 
oficialmente como mês de conscientização e 
combate ao câncer de cabeça e pescoço por meio 
da criação do projeto de lei 8086/2017.



Durante esse mês várias entidades, tais como o 
Instituto Nacional do Câncer (INCA), Sociedade 
Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), 
Associação de Câncer de Boca e Garganta (ACBG), 
Sociedade Brasileira de estomatologia e patologia 
bucal (SOBEp), Instituto de Otorrinolaringologia & 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço (IOU-UNICAMP), 
Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço (SBCCP), dentre várias outras, promovem 
atividades de conscientização e informação no 
combate a esse tipo de câncer.

Primeiramente vamos definir o termo “câncer", o 
qual é utilizado genericamente para representar um 
conjunto de mais de 100 doenças, incluindo 
tumores malignos de diferentes localizações. O 
câncer é uma importante causa de doença e morte 
no Brasil, sendo que desde 2003, as neoplasias 
malignas constituem-se na segunda causa de morte 
na população, representando quase 17% dos óbitos 
de causa conhecida.1

Na região de cabeça e pescoço, os sítios mais 
comumente acometidos pelo câncer são a boca, 
laringe e tireóide. Apenas em 2020, entre homens e 
mulheres, o câncer de tireoide acometeu 
aproximadamente 23 mil indivíduos; já o câncer de 
laringe apresentou cerca de 6,5 mil novos casos.2

O câncer bucal é o sexto câncer com maior 
prevalência em todo o mundo3 e o sexto no Brasil,4,5 
acomete, especialmente, a língua, mas também 
pode ser encontrado em palato duro e mole, 
mucosa jugal, assoalho de boca, rebordo alveolar e 
orofaringe.5 Seu surgimento está relacionado ao uso 
excessivo de bebidas alcoólicas ou de cigarro,2,3,4 
assim como a exposição excessiva aos raios 
solares e ao HPV.6



Vale ressaltar que, na cavidade bucal, podemos 
encontrar os mais diversos tipos de alterações 
malignas, como por exemplo: leucemias, linfomas 
(Figura 1), melanomas,3 dentre outros. Entretanto, 
dentre todos os tipos de lesões malignas da região, 
o carcinoma de células escamosas (CCE) é o mais 
comumente encontrado (Figura 2), representando 
aproximadamente 90% das neoplasias malignas da 
cavidade bucal e cerca de 38% dos cânceres de 
cabeça e pescoço.5,7

Mas e você, sabe o que é câncer de 
cabeça e pescoço?

E o câncer bucal? Qual sua 
incidência?  Existe algum tipo mais 
comum? 

Figura 1: Linfoma não Hodgkin em rebordo alveolar de 
mandíbula.
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Figura 2: Carcinoma de células escamosas em língua.

Figura 3: Auto exame de boca.  Material de prevenção elaborado 
por Ludmila Cavalcanti de Mendonça, docente do Curso Técnico 
em Saúde Bucal da Escola Técnica de Saúde da Universidade 
Federal de Uberlândia).

Vídeo: Orientações sobre o auto exame de boca.  Material de 
prevenção elaborado por Ludmila Cavalcanti de Mendonça 
(CTSB. ESTES-UFU) e Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia - FO.UFU.

Essa lesão ao exame clínico geralmente é 
caracterizada por apresentar um crescimento 
incidioso e de rápida progressão, gerando, na 
maioria dos casos, úlceras de bordos elevados que, 
em estágios iniciais, não apresentam 
sintomatologia dolorosa.2,8 Essa característica é 
extremamente negligenciada pelos nossos 
pacientes.

O diagnóstico dessas lesões é feito através do 
exame histopatológico,2 sendo que, após o 
diagnóstico definitivo, o paciente será encaminhado 
ao serviço de oncologia de cabeça e pescoço, onde 
a equipe irá definir qual será a melhor conduta 
terapêutica para o caso. Vale ressaltar que, quanto 
mais precoce o diagnóstico, menos agressivo será o 
tratamento.

É importante a orientação do paciente quanto a 
realização do auto exame de boca (Figura 3). Ao se 
encontrar qualquer eventual alteração de cor, 
consistência e até mesmo ulcerações presentes por 
períodos prolongados, o paciente deve procurar o 
dentista para esclarecimentos e diagnóstico.

Como é feito o diagnóstico e 
tratamento do câncer bucal ?

Existe alguma forma de prevenção?

Clique na imagem e acesse o folder completo!

https://youtu.be/m8n3EXas2i4
https://drive.google.com/file/d/1f2EGv0KqMO7qhMqXh_JHddNQj2VSjnXJ/view
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Diante desse aspecto, fica evidente a necessidade 
de se realizar sempre o exame clínico completo 
(oroscopia e ectoscopia) do paciente, além de 
sempre orientá-lo em relação a sua saúde sistêmica 
e bucal.
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Usar protetor solar e evitar exposição ao sol 
prolongada;

Usar preservativo (camisinha) na prática do 
sexo oral;

Manter o peso corporal adequado;

Recomendar a vacinação do HPV para os 
meninos de 11 a 14 anos e para meninas de 
9 a 14 anos.

Abaixo, listo alguns tópicos preconizados9 que irão 
ajudar na prevenção dessa lesão maligna:

Não fumar;

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

Ter alimentação rica em frutas, verduras e 
legumes;

Manter boa higiene bucal;
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Eu uso, 

eu indico
por Maciel Júnior e Roberto Zangirolami



Sistema de resina 
composta para dentes 
clareados (bleach):  

Filtekᴹᴿ Z350XT (WD, 
WB, WE, XWB, XWE) e 
Filtekᴹᴿ Universal XW
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Restaurações anteriores em dentes de alto 
valor sempre são um desafio estético tanto no 
quesito cor, quanto na forma. 
Frequentemente, nos deparamos com 
necessidades diferentes, desde casos 
unitários até casos de reanatomização de 
vários elementos, dentes mais 
monocromáticos ou dentes com diversos 
detalhes de translucidez/opacidade. Para 
esse tipo de tratamento, podemos dizer que a 
resina composta é um dos materiais mais 
versáteis disponíveis na nossa rotina clínica. 
Entender suas características, possibilidades 
e indicações permitirá encontrar soluções 
rápidas, com o intuito de resolver as queixas 
trazidas pelos nossos pacientes.



Sistemas que permitem múltiplas opacidades, 
como a Filtekᴹᴿ Z350XT são ideais para casos 
em que é possível visualizar mamelos e 
translucidez de bordo incisal, em que a 
anatomia interna também se destaca. 
Opacidades maiores, como dentina, devem 
ser utilizadas para mascarar linhas de fratura, 
podendo ser utilizadas também para a 
confecção do halo opaco incisal. Opacidade 
de corpo (Filtekᴹᴿ Z350XT opacidade corpo) 
ou sistemas monocromáticos (Filtekᴹᴿ 
Universal) são ideais para casos sem muita 
anatomia interna, dentes com menos detalhes 
de translucidez/opacidade, ou até mesmo 
para clínicos que desejam obter resultados 
adequados de forma mais simplificada.

Realize cuidadosamente a etapa de seleção 
de cor com os dentes úmidos. É importante 
ressaltar que para o sucesso clínico, um 
adequado controle de umidade do campo 
operatório, técnica correta de adesão, 
polimerização e acabamento e polimento se 
fazem necessários, além da escolha correta 
do sistema de resina composta. 



Nesta coluna, vamos conversar sobre seleção 
de cor e resinas Filtekᴹᴿ para diferentes 
situações clínicas e conhecer a indicação de 
alguns professores sobre sistema de resinas 
compostas para dentes clareados.

A seleção da resina, deve levar em 
consideração

 Características de anatomia interna, detalhes 
com presença de mamelos e translucidez no 
bordo incisal (Filtekᴹᴿ Z350XT)

 Dentes monocromáticos, sem anatomia interna 
detalhada (Filtekᴹᴿ Universal)

 Técnica selecionada: mais simples e prática 
(Filtekᴹᴿ Universal ou Filtekᴹᴿ Z350XT corpo) ou 
mais detalhada (Filtekᴹᴿ Z350XT dentina, corpo, 
esmalte e translúcido).

 Características de manipulação: firme (Filtekᴹᴿ 
Z350XT) ou mais macia (Filtekᴹᴿ Universal)

 Excelentes propriedades mecânicas, polimento e 
manutenção de brilho/polimento (Filtekᴹᴿ 
Universal e Filtekᴹᴿ Z350XT).

15

Interessou? Então, veja a opinião de 
experts que usam e indicam o sistema de 
resinas compostas para dentes clareados 
(bleach): Filtekᴹᴿ Z350XT (WD, WB, WE, 
XWB, XWE) e Filtekᴹᴿ Universal XW – 3M.



iK Journal; 2021 (jul); 02 (07); 14-22

Eu uso, eu indico

16

Restaurações anteriores sempre são um desafio 
estético, tanto no quesito cor, quanto no quesito 
forma. Frequentemente, nos deparamos com 
necessidades diferentes e neste caso não foi 
diferente. Após ouvir a queixa da paciente e 
avaliarmos clinicamente, constatamos um formato 
peculiar da cavidade no elemento 21, com uma 
restauração deficiente. Outra característica foi a cor 
bem clara dos dentes desta paciente, exigindo uma 
resina que possua uma cor específica para dentes 
clareados. Para atender tal necessidade, para este 
caso eu indico a resina Filtekᴹᴿ Universal na cor XW 
que utiliza da tecnologia “Natural Match” que torna a 
mimetização mais fácil. Dentre outras 
características positivas ela possui também uma 
facilidade muito grande de manipulação e escultura, 
um polimento e brilho extremamente satisfatórios. 
Associado a Filtekᴹᴿ Universal na cor XW, foi 
utilizado como sistema adesivo o Single Bond 
Universal no modo de condicionamento seletivo do 
esmalte e para fotopolimerização foi utilizado o 
Elipar  Deep Cure -  L. Desta maneira, junto com uma 
adesão eficaz, conseguimos uma conversão 
máxima possível tanto do adesivo, quanto da resina 
composta,  garantindo uma grande durabilidade da 
restauração.

Maciel Júnior

Especialista em Dentística Restauradora USP/Bauru

Mestre em Dentística Restauradora Unesp Araraquara

Doutor em Dentística Restauradora Unesp Araraquara

Opinião:

Caso Clínico 1:

Filtekᴹᴿ 
Universal 
XW

Figura 1.1: Situação clínica inicial.

Figura 1.2: Aplicação do ácido fosfórico seletivamente no 
esmalte.

Figura 1.3: Single Bond Universal aplicado.
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paciente e do cirurgião dentista, a cirurgia estética 
gengival foi realizada utilizando o próprio mock up 
como referência. Após o período de cicatrização, 
um guia palatino foi impresso para facilitar a 
correção do formato e alinhamento dental. 
Valendo-se das propriedades da resina Filtekᴹᴿ 
Universal que além de possuir fácil esculpibilidade, 
acabamento e polimento aprimorado e a tecnologia 
‘Natural Match”, possui também uma cor especial 
chamada XW que é compatível com a necessidade 
do caso. Avaliando as características finais 
observadas pode-se concluir que a resina escolhida 
foi muito bem indicada, associando ao sistema 
adesivo Single Bond Universal e o fotopolimerizador 
Elipar™ Deep Cure – L em busca de resultados 
longevos.

Figura 1.4: Aplicação da Filtekᴹᴿ Universal na cor XW em 
cápsulas.

Figura 2.1: Sorriso inicial da paciente.

Figura 2.2: Verificação do alinhamento dos longos eixos 
dentais.

Figura 2.3: Verificação do alinhamento dos Zênites gengivais.

Figura 1.5: Resultado imediato da cavidade preenchida e 
polimerizada com Elipar™ Deep Cure – L.

Figura 1.6: Resultado final após polimento e pré-polimento com 
Sof-Lexᴹᴿ Espiral Bege e Rosa.

A falta de harmonia do sorriso e a necessidade de 
melhorar a sua aparência estética foi o principal 
motivo que esta paciente nos procurou. Após 
avaliação clínica, avaliação fotográfica e 
escaneamento, constatamos alterações nos zênites 
gengivais bem como longos eixos dentais 
discrepantes entre si, com dentes extremamente 
claros. Utilizando dos recursos digitais para 
escaneamento, desenho de sorriso e impressão 3D 
foi criado um modelo impresso com o novo arranjo 
dental e alinhamento gengival. Após o mock up com 
Protempᴹᴿ 4, avaliação e aprovação por parte do 

Caso Clínico 2:
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Figura 2.4: Escaneamento intra-oral. Figura 2.9: Guia palatino desenhado para restauração.

Figura 2.10: Guia palatino impresso para restauração.

Figura 2.11: Situação pós-cirúrgica após o período de 
cicatrização.

Figura 2.12: Verificação da adaptação do guia palatino.

Figura 2.13: Isolamento Absoluto.

Figura 2.5: Vinculação 2D/3D.

Figura 2.6: Sorriso com Mock Up realizado com Protempᴹᴿ 4.

Figura 2.7: Vista intra oral do Mock Up com Protempᴹᴿ 4.

Figura 2.8: Cirurgia gengival usando o Mock Up como 
referência.
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Figura 2.14: Prova do guia palatino com o isolamento absoluto. Figura 2.19: Inserção da camada vestibular da resina Filtekᴹᴿ 
Universal XW. 

Figura 2.21: Anatomia primária para acabamento e polimento.

Figura 2.22: Anatomia secundária para acabamento e 
polimento.

Figura 2.23: Anatomia secundária para acabamento e 
polimento.

Figura 2.24: Pré-polimento final com Sof-LexMR Espiral Bege e 
polimento final com o Sof-LexMR Espiral Rosa.

Figura 2.15: Aplicação do ácido fosfórico sobre o esmalte.

Figura 2.16: Sistema adesivo Single Bond Universal sendo 
aplicado.

Figura 2.17: Inserção da camada palatina da resina Filtekᴹᴿ 
Universa XW sobre o guia impresso. 

Figura 2.18: Aplicação da resina BT da Filtekᴹᴿ  Z350XT.



iK Journal; 2021 (jul); 02 (07); 14-22

Eu uso, eu indico

20

A resina composta é muito versátil e permite 
resultados extremamente estéticos, desde que se 
conheça e domine o material. É importante lembrar 
que existem diversas técnicas e meios para se 
confeccionar restaurações diretas em resina 
composta, e quando se trata de dentes anteriores, 
essas possibilidades são ainda maiores. 
Diferentemente dos casos anteriores, em que se 
fazia necessário o uso de materiais mais 
monocromáticos, em alguns casos nos deparamos 
com situações clínicas mais complexas, com uma 

maior riqueza de detalhes ópticos, sejam eles 
diferentes graus de opacidade, translucidez, efeitos 
incisais, opalescência dentre outros. Nestes casos 
de técnicas estratificadas multilaminares, 
principalmente quando desejamos reproduzir e/ou 
criar esses efeitos ópticos-los, eu indico um sistema 
de resina completo capaz de reproduzir todas estas 
características, como o sistema Filtekᴹᴿ Z350 XT. 
Além de possuir 30 cores diferentes em 4 graus de 
opacidade (dentina, corpo, esmalte e efeito 
translúcido), também nos permite obter um alto 
grau de polimento por um longo período, graças a 
suas características de partículas nanométricas e 
possui também uma consistência ideal para 
trabalhar a escultura. 



Avaliar todas as características clínicas e entender 
as necessidades do paciente é fundamental para 
selecionar a técnica e o sistema de resina adequado 
para cada uma das situações clínicas que nos 
deparamos.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Roberto Zangirolami

Graduação pela Unip/SP 2003

Especialista em Dentística Restauradora

Mestre em Prótese Dentária - SL Mandic / Campinas

Membro da Sociedade Brasileira de Odontologia 
Estética desde 2008

Opinião:

Filtekᴹᴿ 
Z350XT
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Figura 3.1: Sorriso inicial.

Figura 3.2: Foto inicial intrabuccal, para avaliar as 
características óticas.

Figura 3.3: Remoção das restaurações antigas e confecção de 
isolamento absoluto modificado.

Figura 3.4: Condicionamento com ácido fosfórico.

Figura 3.5: Aplicação do sistema adesivo Single Bond Universal 
(3M).

Figura 3.6: Fotopolimerização com LED EliparTM Deep Cure-L 
(3M).

Figura 3.7: Guia de silicone baseado no enceramento 
diagnóstico

Figura 3.8: Para a primeira camada ou “concha palatina" foi 
selecionado a resina Filtekᴹᴿ Z350 XT XWE (3M) para reproduzir 
um esmalte semi translúcido com alto grau de clareamento.
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Figura 3.10: Inserindo entre os mamelos a resina de efeito 
incisal azul Filtekᴹᴿ Z350 XT BT (3M).

Figura 3.9: Aplicação de uma camada única desde a cervical até 
a incisal criando os mamelos da dentina com uma resina de 
corpo branco, cor Filtekᴹᴿ Z350 XT WB (3M), por esta possuir 
uma opacidade média vai ajudar a clarear com naturalidade. Figura 3.13: Sorriso Final após a confecção de dez facetas 

diretas em resina composta.

Figura 3.14: Foto Final intrabucal, após toda sequência de 
acabamento e polimento envolvendo discos de acabamento 
Sof-Lexᴹᴿ Pop-On, Sof-Lexᴹᴿ Discos Espirais e feltro. 
Evidenciando os efeitos óticos incisais, e com a cor final com as 
características de um dente clareado.

Figura 3.11: Esta resina de efeito tem como objetivo criar um 
halo opalescente com características azuladas comumente 
encontrada na incisal dos dentes naturais mais jovens.

Figura 3.12: Como camada final foi novamente aplicada a 
resina Filtekᴹᴿ Z350 XT XWE (3M) para reproduzir um esmalte 
compatível com alto grau de clareamento.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!
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Aplicabilidade clínica:

A hipersensibilidade dentinária (HD) tem 
prevalência média de 33% da população 
mundial. Considerando a HD uma doença 
multifatorial com o sintoma de dor aguda, é 
papel do cirurgião-dentista atuar no correto 
diagnóstico, controle dos fatores etiológicos e 
na redução da dor. Assim, o protocolo 
associativo com agente neural (nitrato de 
potássio >5%), obliterador (glutaraldeído + 
HEMA) e verniz/selante ionomérico 
modificado por resina em única sessão 
permite ao dentista reduzir a dor da HD para, 
então, atuar no diagnóstico e controle dos 
fatores etiológicos com maior conforto ao 
paciente.

Introdução:

duração. Essa condição está relacionada com a 
exposição dentinária ou esmalte cervical vulnerável 
(permeável), e ocorre em resposta a estímulos 
térmicos, osmóticos, químicos ou táteis.1,2,3 A HD 
possui etiologia multifatorial, sendo o fator 
biocorrosivo resultante da ação de substâncias 
endógenas (ácidos, como o ácido clorídrico), 
substâncias exógenas (como uma dieta ácida), 
proteólise e eletroquímica (efeito piezoelétrico da 
dentina).4 Já no mecanismo de fricção, a abrasão é 
um processo de aceleração da desmineralização ou 
perda patológica da estrutura dentária em áreas que 
não estão em contato oclusal, principalmente 
quando combinado ao fator biocorrosivo. E, por fim, 
o fator tensão é compreendido como estresse 
mecânico originado das forças incidentes sobre as 
superfícies oclusais, gerando o acúmulo de tensão 
na região cervical  (interferência oclusal, trauma ou 
parafunções).5 As taxas de prevalência da HD são 
bastante variáveis e associam-se a fatores como: 
alterações sistêmicas, dieta e nível de higiene 
bucal.6  Um estudo recente relatou que a média da 
prevalência da HD é de 33,5%.7 Essa condição é 
predominante em pacientes com o intervalo de 
idade de 20-50 anos, sendo mais prevalente em 
mulheres entre 30-40 anos.8,9 



Para o sucesso do tratamento da HD, é importante o 
correto diagnóstico e conhecimento dos fatores 
etiológicos envolvidos. A terapia deve ser baseada 
nos princípios de fácil aplicação, procedimento 
relativamente indolor, ação rápida, com eficácia em 
longo prazo, sem interferir na coloração e não deve 
ser irritante à polpa.10 Há casos em que o 
tratamento cirúrgico (recobrimento radicular com 
enxerto gengival) ou restaurador não é indicado, 
sendo assim, os agentes dessensibilizantes  
tornam-se uma opção viável.11 A ação desses 
agentes ocorre pela dessensibilização das 
terminações nervosas (como o nitrato de potássio e 
lasers de baixa potência) e redução do fluxo dos 
fluidos dentinários através da obliteração dos 

A hipersensibilidade dentinária (HD) é definida 
como um quadro doloroso agudo e de curta 

Palavras-chaves: Nitrato de potássio; Glutaraldeído; 
Verniz fluoretado; Selante Ionomérico modificado 
por resina; Hipersensibilidade Dentinária.
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túbulos (como os oxalatos, glutaraldeído e lasers de 
alta potência). Esses agentes têm sido amplamente 
utilizados, por apresentarem resultados de 
dessensibilização mais prolongado.12

Figura 1: Paciente com Hipersensibilidade Dentinária 
diagnosticada com nível de dor 7 (severa) de acordo com a EVA, 
em vários dentes da arcada. Em alguns dentes o paciente 

apresenta somente HD, sendo que em outros, a HD estava 
associada a Lesões Cervicais Não Cariosas e/ou a Recessão 
Gengival. O paciente tem rotina de atleta amador, com atividade 
física diária e alimentação com predominância de 
alimentos/bebidas ácidas. Além disso, o paciente apresenta 
apertamento dentário e escovação com força excessiva, 
trocando sua escova em intervalos de tempo muito curtos.

Figura 2: Como tratamento de urgência, o protocolo associativo 
de única sessão foi aplicado em todos os dentes com HD. Este 
protocolo será demonstrado para os dentes 15 e 16.

Objetivo:

Relato de Caso

Considerando a alta prevalência de pacientes com 

HD, o objetivo deste artigo é descrever as etapas do 

protocolo de dessensibilização dentinária em única 

sessão com agentes químicos, descrito por Soares, 

Machado & colaboradores.1

Paciente de 27 anos apresentava dor ao ingerir 

alimentos e bebidas gelados em vários dentes de 

todos os quadrantes. Após anamnese completa, 

roteiro de dieta e exame clínico, constatou-se 

Hipersensibilidade Dentinária diagnosticada com 

nível de dor 7 (severa) de acordo com a Escala 

Visual Analógica (EVA), em vários dentes da arcada, 

sendo que em alguns dentes o paciente apresenta 

somente HD e em outros a HD estava associada a 

Lesões Cervicais Não Cariosas e/ou a Recessão 

Gengival. Foi identificado que o paciente tem rotina 

de atleta amador, com atividade física diária e 

alimentação com predomínio de alimentos/bebidas 

ácidas, além de interferência oclusal. Além disso, foi 

diagnosticado apertamento dentário e escovação 

com força excessiva (Figuras 1 e 2).

O tratamento proposto foi a dessensibilização de 
acordo com o protocolo de sessão única; além da 
atuação multiprofissional para controle dos fatores 
etiológicos. As etapas do protocolo 
dessensibilizante estão descritas nas figuras 3 a 
10.

A

B

Figura 3: Profilaxia com pedra pomes e água. A: Espalhamento 
da solução de pedra pomes com microaplicador (KG Brush, KG 
Sorensen). B: Profilaxia com escova robson. 
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Figura 5: Aplicação do agente dessensibilizante químico de 
ação neural à base de nitrato de potássio 6% (Soothe, SDI) na 
região cervical dos dentes com microaplicador regular (KG 
Brush Regular, KG Sorensen) (A, B e C). Neste protocolo, o 
tempo total de aplicação do agente dessensibilizante neural é 
de 10 minutos (2 aplicações de 5 minutos)

Figura 4: A: Isolamento relativo da região e inserção delicada do 
fio afastador #000 (Ultrapack, Ultradent) com espátula 
específica (Fisher Ultrapack 171 pequena, Ultradent) sem 
solução hemostática. B: Fio afastador posicionado.

A

A

B

B

C

Figura 6: Após 10 minutos, o agente dessensibilizante é 
removido com algodão umedecido (A) e os dentes são lavados 
com jatos de ar e água (B). Em seguida, o isolamento relativo e 
a inserção do fio devem ser reavaliados.

A

B

Figura 7:  Ainda com o fio afastador inserido no sulco gengival, 
é feita a aplicação de agente químico de ação obliteradora por 
precipitação de proteínas a base de glutaraldeído 5% (Gluma 
Desensitizer, Kulzer) (A e B). A aplicação deve ser de 30 
segundos, seguido pela aplicação de jatos de ar durante mais 
30 segundos e lavagem por 60 segundos. Este agente 
dessensibilizante pode causar irritação gengival se aplicado em 
excesso ou se não respeitado o tempo de aplicação. 

A

B
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Figura 8:  Para a aplicação do segundo agente obliterador 
(verniz ou agente selador), o fio afastador é removido.

Figura 9:  Como verniz/selante e segundo agente obliterador, 
optou-se por utilizar selante/verniz fotoativado (Clinpro XT 
Varnish, 3M ESPE). O produto pode ser aplicado com pincel 
microaplicador (A - D) ou espátula de inserção de resina.  O 
excesso pode ser removido com o próprio microaplicador e/ou 
a inserção cuidadosa da espátula de resina na região do sulco 
gengival. Então, realiza-se a fotoativação por 20 segundos.

A

B

C

D

Figura 10:  Com a conclusão do protocolo dessensibilizante, foi 
realizado novo teste com jato de ar e o paciente relatou dor, de 
no máximo, nível 2 (leve) segundo a EVA. Assim, a conduta para 
urgência foi considerada efetiva, pois permitiu maior conforto 
para o paciente para continuar os atendimentos e, 
consequentemente, realizar o controle dos fatores etiológicos e 
ter um tratamento efetivo e duradouro.

Discussão: 
Assim como para qualquer outra doença ou 

condição, o plano de tratamento da HD, quando atua 

simultaneamente no alívio dos sintomas 

(terapêutica) e no controle dos fatores etiológicos, 

apresenta melhores taxas de sucesso do que 

quando a ação terapêutica é isolada.13 Entretanto, 

considerando que vários pacientes relatam dor 

severa (>7) na Escala Visual Analógica, a aplicação 

do protocolo dessensibilizante se encaixa como 

uma intervenção de urgência. A partir do momento 

em que ocorre a redução e remoção da dor da HD, a 

equipe profissional e paciente conseguem atuar de 

forma mais confortável na identificação e controle 

dos fatores etiológicos. É importante destacar que 

somente a redução da dor não é o tratamento da 

HD.1 No entanto, a evidência sugere que inúmeros 

profissionais não levam em consideração a 

importância do controle dos fatores predisponentes, 

desconsiderando os aspectos preventivos da HD.13 

Por isso, após a remoção/redução da dor, a 

etiologia da HD deve ser corretamente 

diagnosticada, tratada ou eliminada, de acordo com 

as condições de cada grupo  de risco dos 

mecanismos causais.  Caso contrário, a redução da 

HD será de curto prazo.14
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Entre os agentes dessensibilizantes químicos 

existem duas classificações baseadas no seu 

mecanismo de ação: agentes neurais e agentes 

obliteradores. O nitrato de potássio é um agente 

dessensibilizante químico de ação neural e atua 

despolarizando as membranas das fibras nervosas, 

bloqueando a passagem do estímulo nervoso, o que 

impede a propagação do sinal doloroso ao sistema 

nervoso central.15 Dentre os agentes 

dessensibilizantes obliteradores, o glutaraldeído 

apresenta característica hidrofílica, o que permite 

maior penetração nos túbulos e reage com os 

grupos amino presentes no colágeno, formando 

uma barreira proteica e neutralizando o mecanismo 

hidrodinâmico – consequentemente impedindo 

/reduzindo a dor.16 A aplicação do segundo agente 

obliterador, seja verniz ou selante ionomérico 

fotoativado, contribue para a efetividade e a 

manutenção da redução da HD. 1

O protocolo de dessensibilização dentinária 
de única sessão pode ser utilizado como 
tratamento de urgência em casos de dor 
severa, permitindo maior conforto para 
equipe e paciente identificarem e 
controlarem os fatores etiológicos 
predominantes;

A aplicação de agente neural (Nitrato de 
Potássio), seguido de agentes obliteradores 
(glutaraldeído e verniz/selante) em única 
sessão é eficaz para redução da HD.

Conclusão:
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Resinas indiretas: 
uma abordagem 
simples para o 
sucesso
A Resina Composta é um material versátil, que 
pode ser usado em várias situações clínicas. A 
simplicidade da técnica para o seu uso aliada 
ao baixo custo, faz dela o material preferido 
pelos clínicos para restaurar dentes no dia a dia. 
Apesar disso, algumas situações podem ser 
desafiadoras. A contração de polimerização 
ocorre e pode gerar problemas pós-operatórios, 
principalmente quando o volume da restauração 
é grande. Existe também a dificuldade técnica 
para realizar a escultura, quando a destruição 
coronária é exagerada ou quando o paciente 
nos impõe alguma dificuldade para o 
atendimento. Para situações assim, as 
restaurações indiretas confeccionadas com a 
própria resina composta usada para uso direto, 
é uma excelente alternativa.

Para executar a técnica precisamos saber como 
indicar, avaliar a estrutura do remanescente 
dental, realizar a adequação da cavidade, 
realizar o preparo, moldar e confeccionar o 
modelo. A técnica de escultura da resina sobre 
o modelo de gesso, permite obter uma 
morfologia mais adequada da restauração. O 
acabamento e polimento também são 
facilitados pelo acesso. Mesmo com tantas 
vantagens é importantíssimo entender o passo 
a passo da técnica para realmente ter sucesso, 
pois existem muitos detalhes que podem 
influenciar na longevidade dos trabalhos. 
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