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O que tem no iKNOW JOURNAL?

Falapessoal, 
tudo bem?
Sabemos que produzir conteúdo de qualidade
com frequência é desafiador, mas, com o
apoio da Comunidade iKJ, seguimos no
propósito de entregar muita informação
clínica-científica mensalmente. 



Assim, agradecemos a todos os nossos
autores que contribuem para a difusão de
uma Odontologia melhor. E nós queremos
fazer nossa comunidade crescer. Por isso, nós
acreditamos que você também pode
contribuir com a gente! Se você tem algum
caso clínico legal, uma revisão de literatura
diferenciada, um artigo inovador ou é expert
em algum tema interessante, manda a sua
ideia para nossa equipe do iKJ. 



Então vamos conferir o que você vai encontrar
no iKnow Journal – Vol 02 – Número 08? 

Você já parou para pensar “Qual o preço da 
ciência?”. Se você nunca refletiu sobre o assunto, o 
editorial deste número do iKJ foi feito para você. 
Nele, nosso editor-chefe Alexandre Machado explica 
de forma simplificada os desafios para produzir 
pesquisa científica de qualidade, especialmente no 
nosso país. Leia, compartilhe e nos ajude a valorizar 
os heróis da ciência! 

Opinião e Ciência

Na Odontologia, existem diversas estratégias que 
nos ajudam a alcançar o sucesso dos tratamentos. 
Dentre as muitas inovações terapêuticas, podemos 
destacar a Ozonioterapia. Para explicar mais sobre 
o assunto, nossos autores trouxeram muita 
evidência científica e casos clínicos na coluna 
Opinião e Ciência. Não vai deixar de conferir, né?

Editorial
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Atrair novos pacientes para o consultório é o 
objetivo de todo dentista. Mas será que estamos 

Profissional do Século XXI

preparados para isso? Quais são as habilidades 
necessárias para alcançar tal objetivo? Para 
esclarecer o assunto, o autor Thiago Fonseca nos 
apresenta “3 formas de manter e atrair mais 
pacientes particulares” na coluna Profissional do 
Século XXI.

Na Odontologia Restauradora é sempre importante 
analisar atentamente cada caso e cada material 
utilizado para ter sucesso no tratamento. Por isso, 
no O que tem na minha gaveta do iKJ v.2 n.8, o 
professor Bruno Reis nos mostra que resina utilizar 
para dentes unitários escurecidos e o professor 
Jorge Eustáquio apresenta uma excelente opção de 
resina composta que costuma utilizar no 
consultório. E aí, curioso para saber o que estes 
professores tem na gaveta?

O que tem na minha gaveta

Qual é a comissão justa para a extração de um siso? 
Qual o objetivo da simplificação dos procedimentos 
adesivos? Como controlar a velocidade da alta 
rotação? Venha conferir as respostas nada 
convencionais que o pessoal do @iatrogenia.odonto 
preparou pra essas perguntas na coluna Fun. E 
aproveita para se divertir um pouco também. 

Fun - @iatrogenia.odonto



O que tem no iKNOW JOURNAL?

A utilização de protetores bucais para práticas 
esportivas é essencial para prevenir agravos bucais. 
Mas e quando o paciente usa aparelho ortodôntico, 
você sabe indicar e confeccionar o protetor? Venha 
conferir o artigo de caso clínico com a descrição 
completa da técnica! 

Artigo Científico

Vamos descobrir o que grandes experts indicam 
para polimento de resina composta? Na coluna Eu 
uso, eu indico desta edição, os profissionais Nívio 
Dias, Paulo V Soares e Bruno Reis apresentam a 
opinião deles sobre os Polidores Jiffy Natural 
(Ultradent). Não deixe de conferir os comentários 
desses grandes nomes no assunto! 

Eu uso, eu indico

O weKnow, nosso canal aberto com a Comunidade 
iKnow, está de volta e dessa vez trouxe as respostas 
de diversas perguntas feitas no Parlamento do 
iKnow. E os experts participantes foram Carlos 
Godoy, Ana Cecília Aranha, Paulo V Soares, Bruno 
Reis e Heitor Cosenza.

weKnow
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Vem com a gente! 

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

Equipe iKnow Journal
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Qual o 
preço da 
ciência?
Produzir ciência é caro! E digo isso não somente 
pela tecnologia empregada. Produzir ciência é caro 
por todos os fatores envolvidos, desde o 
planejamento até a publicação dos resultados.



Por mais que várias pesquisas sejam delineadas 
com base em ideias simples (e ao mesmo tempo 
geniais), os custos envolvidos para elaborar um 
projeto de pesquisa, aquisição de equipamentos e 
materiais, execução das metodologias, anuidades 
de softwares, taxas de revisão do manuscrito (em 
inglês) e custos de publicação (pagos em dólar ou 
euro) tornam a ciência praticamente incompatível 
com a situação econômica de alguns institutos e 
pesquisadores brasileiros.



Antes de iniciar a problematização, tenho que ser 
justo: existem editais de custeio para pesquisas, 
bolsas para professores, verbas específicas para 
programas de pós-graduação, agências de fomento 
estaduais e financiamentos públicos e privados para 
arcar com o valor dos estudos. Porém, não são 
todos que conseguem aprovação para usufruir 
desses editais ou recursos. Então, vamos falar da 
maioria – mesmo sabendo que existem exceções.



Comprar materiais é o mais barato em uma 
pesquisa, mesmo que pareça ser um investimento 
alto. Além deste custeio comum, existem outros 

custos que algumas pessoas não conhecem. Por 
exemplo: em média, a taxa de submissão (valor 
pago para o editor receber o artigo no sistema de 
submissão) das revistas científicas que cobram 
essa taxa é de aproximadamente 50 dólares. Já 
para os periódicos que cobram para publicar (ou 
seja, somente são pagos para os artigos aceitos e 
não para os submetidos), é de aproximadamente 
500 dólares. Apesar de somente alguns dos 
periódicos de impacto e confiáveis cobrarem essas 
taxas, cada vez mais as revistas científicas estão 
fazendo parte do grupo que cobra, seja para agilizar 
o processo interno de publicação ou garantir o 
acesso livre dos artigos. Afinal, existe também o 
custo das editoras. E vale o destaque: não estou 
considerando as revistas predatórias, e sim 
periódicos com históricos de sucesso e 
contribuição com a ciência.



Considerando esses custos de publicação, pode 

Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)
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parecer pouco para alguns, mas temos que lembrar 

que muitos dos pesquisadores que arcam com 

estes pagamentos são alunos de mestrado ou 

doutorado que recebem entre R$1.500,00 a 

R$2.200,00 por mês (aproximadamente metade do 

que alguns periódicos cobram de taxa). Além disso, 

ao receber a bolsa, normalmente, a sua aquisição 

está vinculada a uma dedicação exclusiva. Então, 

além de arcar com alguns dos custos descritos 

neste editorial, o pesquisador bolsista ainda tem 

que sobreviver com o restante. Talvez, em algumas 

cidades do interior (como em Uberlândia-MG, onde 

eu moro) seja possível ter o mínimo de bem-estar. 

Mas, ao considerar os materiais necessários para 

execução da pesquisa e o custo de vida em 

algumas capitais, este custo é elevado.



Por favor, entendam que não estou criticando 

diretamente os valores das bolsas (apesar da 

defasagem de correção). Sei que muitos brasileiros 

vivem com menos do que isso. O que venho 

demonstrar aqui são os desafios (inclusive os 

financeiros) para pesquisar no Brasil.

E assim segue a maior 
parte dos pesquisadores 
brasileiros: com garra, 
foco, constância, 
dedicação, inspiração e 
vontade de produzir 
conhecimento inédito e 
aplicável para a 
população – mesmo 
com vários desafios!
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Formas de 
manter e atrair 
mais pacientes 
particulares

3
por Thiago R Fonseca
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“Thiago, como faço para 
manter e atrair mais 
pacientes particulares?”

Essa é a pergunta do “milhão”, quem não quer 
saber como resolver o maior problema das 
clínicas atuais? Mas já adianto, cuidado com 
as fórmulas secretas e infalíveis que muitos 
estão oferecendo, pois cada região, cidade ou 
estado tem suas particularidades, por isso é 
necessário entender de contexto e de 
pessoas. Ao fazer isso é possível ser melhor e 
mais atuante frente a sua profissão.



Antes de mais nada, precisamos entender que 
o mundo mudou e que as relações humanas e 
de negócios também. Quando não 
compreendemos isso, os seus 
relacionamentos serão afetados e,  
consequentemente, seus resultados 
profissionais também, até porque, entre onde 
estou e onde quero chegar, existe um longo 
caminho, e neste caminho existem pessoas 
que poderão acelerar ou desacelerar meu 
desempenho.

Então a pergunta é:


Por que 

as pessoas 
mudaram 
tanto?

Thiago Ramos Fonseca - 
@thiagoramosfonseca / @onedoctor.brasil

CEO – One Doctor Brasil ®


Formado em Administração de empresas e Economia


Pós-Graduado em Gestão de qualidade e processos
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01. Desde o surgimento da internet na 
década de 90, o acesso ao conhecimento 
mudou nossa forma de aprender e de nos 
relacionar. Todos, em todos os lugares, podem 
ter o conhecimento que quiserem, basta saber 
procurar o que deseja. Nas relações humanas 
nesse período, ter ou ser alguém com 
conhecimento (diploma) dava-nos uma certa 
vantagem sobre os amigos, clientes e até 
família. Pense por um instante: você nessa 
época, ao visitar algum parente, tivesse a 
liberdade de se sentar na poltrona mais 
confortável, e, de repente, entrasse pela sala o 
dentista ou o médico da família (lembre-se 
que nessa época não era comum ter um 
parente com tamanha formação). Não tendo 
local para se sentar, o que sua tia pediria a 
você? Provavelmente ela te pediria para dar 
lugar ao seu parente ilustre, aquele que 
detinha em si um conhecimento não tão 
acessível aos demais seres humanos 
normais. Não se preocupe, esse momento já 
foi superado pelo advento da internet, ele deu 
acesso a quase todas as pessoas. Muito 
provavelmente você não coloca mais aqueles 
quadros de diplomas na parede para 
impressionar seus clientes, até porque eles 
não estão mais preocupados com isso. A era 
da informação se inicia agora, pois a era do 
conhecimento foi superada.

03. O aumento significativo da oferta de 
serviços e produtos, fez com que os clientes 
tivessem mais poder de escolha pela 
possibilidade de ter outras possibilidades de 
ofertantes de serviço. Com isso, a demanda 
que era maior passa agora a ser inferior a 
oferta, aumentando a concorrência e, 
consequentemente, o nível de exigência dos 
clientes.

02. Essa mesma internet, em meados do 
ano 2000, sofreu uma mutação que ficou 
conhecida como “Internet 2.0”. Agora ela não 
só traria acesso, mas também velocidade de 
informação. Cientistas afirmam que hoje uma 
criança de 8 anos de idade recebe 3 vezes 
mais informações que um imperador romano 
no século III. E por essa razão, a era da 
informação também foi superada nas 

relações humanas. O acesso foi surpreendido 
pela velocidade, e, juntos, revolucionaram a 
maneira como nos relacionamos. Iniciando, 
assim, a era da influência1. E se você não está 
sabendo atuar neste cenário, sugiro começar 
a aprender mais competências relacionadas a 
habilidades não técnicas2. 

 Quando dizemos influência estamos indicando sua capacidade de envolver, engajar e liderar as pessoas

 Habilidades que não estão relacionadas a competências técnicas como, por exemplo, sua especialidade, cursos de formação técnica, especializações, entre outros.

 Competências como inteligência social, negociação, comunicação de alto impacto, entre outras.

Todas essas mudanças atingiram também o cenário 
da odontologia. Agora precisamos aprender novas 
competências3 e habilidades que não foram 
adquiridas na sua educação formal.



Então, para que você possa manter e atrair mais 
pacientes particulares, aqui vai...

3 dicas 

infalíveis de 
relacionamento:
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Dica 01.
Estudos atuais indicam que, nas relações 
humanas, nossa mente precisa de 7 segundos 
para julgar qualquer coisa. Ou seja, quando 
estamos interagindo pela primeira vez com 
alguém, nossa mente avalia a pessoa em 
apenas poucos segundos, caso você não 
cause uma boa primeira impressão, terá que 
fazer muito mais esforço para convencer a 
pessoa do contrário. Em 7 segundos não dá 
para fazer muita coisa, por isso a importância 
de uma boa aparência, por isso o autocuidado 
não deve ser somente em se sentir bem 
consigo mesmo (a), mas, principalmente, para 
causar uma excelente impressão ao interagir 
com as pessoas a sua volta. “A mulher de 
César não precisa ser somente honesta, mas 
precisa parecer honesta”. Conforme estudos 
psicológicos, estar ao lado de pessoas bem 
arrumadas e cuidadas elevam a nossa 
autoestima, por isso está na hora de ajudar 
(facilitar) as pessoas com o seu autocuidado.

Dica 03.
Terceira e não menos importante é: troque a 
palavra humanizado pela palavra 
personalizado. Trabalhei alguns anos em 
certificação de qualidade ONA4. E me lembro 
que uma das maiores dificuldades que eu 
enxergava era exatamente na palavra 
HUMANIZADO. Quem nunca ouviu que 
devemos dar um atendimento humanizado 
para as pessoas? O problema dessa palavra é 
que ela é tão subjetiva que não sabemos ao 
certo o seu sentido prático. Alguns pensam 
que significa atender com mais carinho, 
outros com mais respeito, ou com mais tato. 
Sabia que nem todos os clientes querem 
receber beijos e abraços? Que nem todos 
querem atendimentos longos e cheios de 
toque? Por isso, é necessário descobrir o que 
seu paciente gosta, o que ele realmente quer. 
Por isso troque a palavra HUMANIZADO pela 
palavra PERSONALIZADO. Faça uma pesquisa 
de alinhamento de expectativa com ele e 
descubra o que seu cliente tem em mente 
sobre o que seja um bom atendimento. Você 
se espantará em saber que uma das coisas 
que o seu cliente mais preza é o TEMPO. 

Dica 02.
A segunda coisa é saber se comunicar de 
forma clara e objetiva. Há 5 anos, li um 
outdoor que dizia sobre um procedimento de 
uma dermatologista na minha cidade. Essa 
dermatologista estava promovendo um 
tratamento chamado “carboxterapia”. Ao ler, 
tinha pensado que era um erro de impressão 
gráfica, mas não era, esse procedimento é 
bem conhecido no mundo estético, mas 
pouco entendido pela maioria das pessoas. 
Você sabe o que é esse procedimento? Eu não 
tinha ideia até ter que procurar na internet. 
Esse tipo de situação acontece o tempo 
inteiro entre você e seu público-alvo. Já parou 
para pensar que o seu cliente não tem ideia 
do que seja profilaxia? (para mim parece um 
profissional que cuida da axila). Ou 
Overdenture? Coroa sobre implante 
dissilicato? Meu Deus, esse dentista parece 

que é da NASA, pensaria eu. Isso ocorre 
porque nem sempre o que eu digo é o que a 
pessoa compreende. Para que isso não 
aconteça, tente comunicar não o que você faz 
(procedimento), mas sim o benefício que este 
procedimento poderá trazer na vida da 
pessoa. Se é profilaxia, tente dizer que ter 
dentes aparentemente mais limpos podem 
garantir uma melhor interação com outras 
pessoas, e ao mesmo tempo evitar bactérias 
indesejadas na sua boca.



Influenciar as pessoas é entrar no mundo 
delas sem fazer barulho e facilitar sua 
compreensão sobre o mundo a sua volta.

4. A acreditação ONA é um processo que visa a certificação de qualidade da instituição de saúde, de acordo com padrões e requisitos definidos pela metodologia do 
Sistema Brasileiro de Acreditação (ONA)
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Resumindo, 
lembre-se:

 Tenha uma excelente 
aparência, ela diz muito 
sobre você;

 Se comunique de forma 
clara e simples (“quem não 
se comunica se trumbica”, 
segundo Chacrinha);

 Troque humanizado por 
personalizado, cada pessoa 
tem seu próprio mundo à 
parte, e inteligência é saber 
conduzir as pessoas de 
acordo com os seus 
modelos mentais.

Um abraço, e lembre-se: “Se você não tiver controle 
sobre o seu destino, alguém irá controlá-lo pra 
você.”

Siga-nos: @thiagoramosfonseca / 
@onedoctor.brasil
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Ozonioterapia 
na odontologia

por Sergio Bruzadelli, Maria Teresa Maiolini, Flaviana S Rocha, Andre Luis V Cortez



OPINIÃO E CIÊNCIA
iK Journal; 2021 (ago); 02 (08); 10-15

11
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Introdutor da Ozonioterapia em Odontologia no Brasil em 1996

Coordenador do Curso de Habilitação em Ozonioterapia aplicada a 
Odontologia – UnB

Residência em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela FORP-USP 

Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial pela UNESP

Professor Adjunto da Área de Cirurgia e Traumatalogia Bucomaxilofacial - UnB

Maria Teresa Maiolini

Graduada em Odontologia pela Universidade Federal de Alfenas

Especialista em Periodontia e Prótese Dentária

Professora convidada do curso de Habilitação em Ozonioterapia na 
Odontologia - UnB

Flaviana Soares Rocha

Especialização em CTBMF e Implantodontia

Mestre e Doutora em Clínica Odontológica Integrada

Habilitação em Ozonioterapia 

Professora e Pesquisadora - UnB

André Luís Vieira Cortez

Especialista, Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

Professor Adjunto da Área de Cirurgia e Traumatalogia Bucomaxilofacial - UnB

Toda inovação terapêutica para ser adotada na área 
da Saúde deve ter suas bases científicas bem 
fundamentadas. Bem conhecidas também são 
algumas práticas que inicialmente foram utilizadas 
por tradição clínica e depois confirmadas pela 
pesquisa científica. A utilização do 
Ozônio/Ozonioterapia na Odontologia, Medicina, 
Medicina Veterinária, Enfermagem, Fisioterapia e 
Biomedicina apresenta essas duas características.



Historicamente, o gás ozônio foi “descoberto” por 
Martinus van Marun (1750-1837) que observou a 
presença de uma luz azulada e de odor 
característico após a produção de faíscas elétricas 
em sua Máquina Elétrica Friccional. Porém, foi 
apenas em 1840 que Christian Schönbein 
(1799-1868), químico, estudou as propriedades 
físico-químicas deste gás. Inicialmente esse gás foi 
chamado de oxigênio super-ativo e, em seguida, por 

oxigênio ozonizado. O primeiro nome foi utilizado 
devido as suas características semelhantes às do 
oxigênio (O2), porém muito mais reagentes; e o 
segundo por seu odor característico (ozein, do 
grego quer dizer cheiro). Já em 1897, Scheppegrell 
publica o artigo “The Treatment of Suppurative 
Diseases of the Accessory Sinuses of the Ear by 
Ozone Gas: The Description of the Apparatus for the 
Generation and Application of Oxone” (The Journal 
of Laryngology, Rhynology and Otology). 



O ozônio foi amplamente utilizado pelo exército 
alemão, na Primeira Guerra Mundial, para o 
tratamento de feridas.



Em 1930, o cirurgião-dentista E. A. Fisch passou a 
utilizá-lo em sua clínica obtendo bons resultados. 
Seu trabalho levou à publicação de seu livro 
intitulado “O Tratamento com Ozônio na Cirurgia”, 
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em 1935. A história da ozonioterapia é muito longa 
e excitante, inclusive com a participação de 
ninguém menos que Nikola Tesla nos seus 
primórdios. 



Mas, e suas bases científicas?



O ozônio é a forma triatômica (O3) do oxigênio (O2), 
sendo bastante instável e oxidante. 
Terapeuticamente, pode ser utilizado na forma de 
gás, veiculado à água, ao azeite extra-virgem e ao 
sangue.



Em altas concentrações e topicamente, o ozônio, 
por sua ação oxidante, apresenta marcado efeito 
bactericida, fungicida e virucida (Siqueira Jr. et al., 
2000; Secchi et al., 2001; Silveira et al., 2007; Amin, 
2018; Monzillo et al., 2020).1-5 Em baixas 
concentrações, por seu efeito bioestimulante, 
apresenta ações locais muito importantes e 
bastante estudadas. 



Estudos realizados utilizando células, em animais 
de laboratório e in anima nobili demonstram a sua 
profunda ação em diversos sistemas bioquímicos e 
celulares.

observaram um aumento significativo do número de 
vasos sanguíneos e fibroblastos em comparação ao 
grupo controle.



Kim et al. (2009)9 demonstraram o aumento na 
expressão dos fatores de crescimento PDGF, TGF-β, 
e VEGF em feridas induzidas em animais de 
laboratório tratados com ozônio.



Reunindo as ações bactericida e estimulante do 
reparo tecidual, pode-se já imaginar o grande 
potencial de seu uso em Odontologia nas mais 
diversas especialidades.



Atualmente, temos trabalhado intensamente numa 
área bastante desafiadora que são as necroses dos 
maxilares: osteomielite, osteoradionecrose (ORN) e 
osteonecrose por medicamentos (MRONJ). 
Pacientes com estas situações clínicas apresentam 
infecção, necrose tecidual e deficiência de reparo 
tecidual.  Desta forma, as ações do 
ozônio/ozonioterapia citadas acima justificam sua 
indicação nestes casos.

Macedo et al. (2002)10 publicaram um caso de 
osteomielite refratária ao tratamento 
medicamentoso/cirúrgico há dois anos, com total 
resolução através da ozonioterapia.



Agrillo et al. (2007 e 2012)11,12 demonstraram o 
efeito positivo da ação do ozônio/ozonioterapia em 
131 pacientes com necrose dos maxilares por 
bisfosfonatos com acompanhamento de até cinco 
anos.



Ripamonti et al. (2011 e 2012),13,14 através da 
utilização do gás ozônio e do óleo ozonizado, 
demonstraram os efeitos benéficos da 
ozonioterapia em pacientes portadores de necrose 
dos maxilares por drogas utilizadas no tratamento 
do câncer, principalmente os bisfosfonatos.

Costanzo et al. (2015)6 avaliaram a ação do ozônio 
sobre células, em laboratório, através da 
microscopia eletrônica e da viabilidade celular e 
observaram o marcado estímulo na organização do 
“esqueleto” celular, da atividade mitocondrial e da 
transcrição nuclear.



Borges et al. (2017)7 observaram que os 
fibroblastos tratados com ozônio apresentavam 
uma taxa de migração 300% maior que o grupo não 
tratado.

Cardoso et al (2002)8 estudaram a ação do óleo 
ozonizado em feridas em dorso de ratos e 

Em células isoladas:

Em humanos:

Em animais de laboratório:
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CASO CLÍNICO



Não se deve perder de perspectiva os 
benefícios do uso da ozonioterapia na 
dessensibilização da dentina em preparos 
cavitários profundos, no retorno mais rápido 
da parestesia em casos de trauma ao nervo, 
na diminuição da sintomatologia dolorosa das 
disfunções temporomandibulares (DTMs), no 
herpes labial, entre tantas outras situações 
clínicas de interesse para Odontologia.



Finalmente, embora promissora, ainda não é 
totalmente regularizada no Brasil a utilização 
sistêmica da ozonioterapia, mas esta já é 
outra história.

Caso Clínico 1 

Figura 1: Foto inicial do paciente com edema no lado esquerdo 
da face

Figura 2: Radiografia Panorâmica do estado inicial do paciente 

Figura 3: Aspecto intraoral inicial

Figura 4 (A e B): Aplicação de óleo ozonizado na lesão intraoral

A

B
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A

B

Figura 5 (A e B): Avaliação da secreção antes (A) e após (B) a 
aplicação do óleo ozonizado

Figura 7: Aspecto final da face após tratamento com 
ozonioterapia

Caso Clínico 2

Figura 6: Aspecto final intraoral após tratamento com 
ozonioterapia

Figura 8 (A e B): Aspecto inicial de necrose de mandíbula

A

B
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A

B

Figura 9 (A e B): Aspecto final de necrose de mandíbula após 
tratamento com ozonioterapia
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Casos de dentes escurecidos são desafiadores 
e complexos, principalmente quando restritos a 
um único dente. O desafio destes casos está 
em alcançar o equilíbrio de devolver o tom 
natural do dente, sem exagerar na opacidade 
branca. A FiltekMR Universal é uma resina 100% 
nanoparticulada (partículas de até 100 nm), 
com sistema de cores simplificado (opacidade 
universal) e que possuiu uma cor específica 
para trabalhar em casos de substratos 
escurecidos: a Pink Opaquer (PO). 



A FiltekMR Universal Pink Opaquer tem 
indicação para ser utilizada em substratos 
escurecidos em pequenas espessuras, até no 
máximo 1 mm o incremento. Devido a sua 
tonalidade rosa-claro, esta resina consegue 
mascarar o escurecimento de forma natural, 
não sendo necessário a utilização de 
corantes-pigmentos e/ou resinas muito 
branco-opacas, que podem resultar em 
desarmonia com os outros dentes. Além disso, 
possui alta quantidade de carga, quando 
comparada a alguns corantes que são mais 
fluidos; alto poder de mascaramento, com 
altas propriedades mecânicas. Assim, após a 
camada com a FiltekMR Universal Pink Opaquer, 
o dentista pode continuar a técnica de 
estratificação com tonalidades mais próximas 
ao natural e dentes adjacentes.

Bruno Reis, você tem 
FiltekMR Universal Pink 
Opaquer na sua 
gaveta?

https://youtu.be/KW1qy78suIY
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A Herculite Précis é uma resina composta 
nanohíbrida, com média de partículas grande, o 
que confere a este material uma resistência 
mecânica flexural. Tem uso indicado tanto para 
dentes anteriores como posteriores. A 
consistência do material é firme, mas de boa 
esculptibilidade. Sua massa de dentina tem 
características de opacidade extremamente 
equilibrada. 



Sua massa de efeito LTI é opalescente e tem 
uma translucidez média, que cobre grande 
parte da indicação. Já seus esmaltes tem 
translucidez similar às resinas de corpo, 
contando com opções para dentes clareados, 
com ótima capacidade de polimento 
superficial. Destaque para a resina de esmalte 
XL2, que tem cor extremamente branca, sendo 
uma boa opção para casos onde a demanda 
do paciente seja de dentes extra clareados. 
Esta resina ainda pode ser utilizada como 
opacificador branco. Herculite Precis é um 
material versátil e de excelente 
custo-benefício. Eu tenho na minha gaveta!

Jorge Eustáquio, você 
tem Herculite Precis 
(Kerr) na sua gaveta?

https://youtu.be/VUwVaIUD1qI
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O jeito mais fácil de resolver 
essa dor e otimizar seu tempo 
clínico é: simplificar ao 
máximo seus materiais e sua 
técnica, pisando fundo na alta 
rotação para você poder 
comer sua coxinha e seu refri 
antes de anoitecer!

Quem nunca chorou por 
demorar uma vida em um 
procedimento para, no final do 
dia, receber aquela comissão 
top, justa, satisfatória, aquela 
comissão... Que você tem que 
inteirar para comprar um 
lanche!

Oportunidade:

É difícil começar em condições que estão 
bem longe do ideal e do justo! O jeito é levar o 
aprendizado e melhorar sua técnica e seu 
atendimento (estamos cuidando de gente!), 
mesmo que você não seja o Dentista mais 
bem remunerado da clínica.
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Simples assim:

A simplificação das técnicas odontológicas, 
apesar de trazer mais agilidade para o 
cotidiano do cirurgião-dentista, também traz a 
falsa impressão de que o procedimento terá 
êxito independentemente da forma que seja 
realizado. Apesar de simplificados, todos os 
materiais odontológicos trazem consigo 
processos que precisam ser respeitados para 
que funcionem adequadamente, por isso, 
entenda o funcionamento do material (leia a 
bula) para usar a simplificação a seu favor!

Tudo ou nada:

A nossa tão querida e temida caneta de alta 
rotação exige muito treino até o manuseio 
correto. Saber dosar a força colocada no 
pedal e na mão é essencial para não fritar a 
polpa, manchar sua restauração e causar uma 
exposição pulpar desnecessária! Para que 
esse tipo de problema seja evitado, o nosso 
bom e velho manequim dentário deve ser 
usado e abusado como forma de treinamento.
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Aplicabilidade clínica:

Pacientes que estão em tratamento 
ortodôntico e são praticantes de atividades 
físicas possuem risco de sofrer traumatismos 
dentoalveolares e lacerações de tecidos 
moles. Os protetores bucais personalizados 
podem absorver até 90% das tensões e 
deformações geradas durante um impacto.

Introdução:

A literatura demonstra que a prevalência de 

traumatismos dentoalveolares é maior em 

praticantes de modalidades esportivas com maior 

contato físico, tais como: artes marciais, rúgbi, 

futebol, entre outros.2,3 Dessa forma, a utilização de 

protetores bucais é importante para minimizar ou 

reduzir os riscos. Existem diversos tipos de 

protetores bucais disponíveis no mercado: 

pré-fabricados, ferve-e-morde – “Boil and bite”, e 

personalizados. Dentre estes, os protetores bucais 

personalizados são confeccionados pelo 

cirurgião-dentista e são individualizados para cada 

paciente, apresentando vantagens como: maior 

conforto, estabilidade e melhor capacidade 

respiratória e fonética. A espessura ideal é de 3 a 

4mm.5



Pacientes com aparelhos ortodônticos fixos são 

considerados grupo de risco para traumatismo 

dentoalveolar; e, principalmente, lacerações da 

mucosa jugal e lábios durante prática de esportes 

de contato. 6,7 Além disso, a presença dos 

bráquetes ocasiona maior concentração de tensões 

no esmalte vestibular durante um impacto frontal. 6

Protetores bucais personalizados são dispositivos 
intraorais que possuem a função de proteger o 
complexo dento-alveolar e tecidos moles durante 
um impacto.1,2 Dessa forma, os protetores bucais 
são indicados para utilização por atletas amadores 
ou profissionais, durante a prática esportiva, a fim 
de reduzir a ocorrência de traumatismos 
dentoalveolares.2,3,4  

Objetivo:
O objetivo do presente relato de caso clínico é 

descrever uma técnica simples de confecção de 

protetores bucais personalizados para pacientes 

com aparelho ortodôntico fixo.
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Descrição do caso:
Um paciente com má-oclusão classe II de Angle, 

com overjet positivo acentuado, em tratamento 

ortodôntico, procurou o serviço odontológico da 

Universidade Federal de Goiás para confecção de 

um protetor bucal personalizado para ser utilizado 

durante a prática esportiva (Figuras 1A e 1B). Na 

anamnese, o paciente relatou ser praticante de artes 

marciais - Judô. Uma moldagem com alginato dos 

arcos superior e inferior (Hydrogum 5, Zhermack) foi 

realizada para confecção dos modelos de gesso 

(Figura 1C). Previamente a moldagem, o fio 

ortodôntico deve ser removido para evitar 

rasgamento excessivo durante a remoção do molde. 

O molde, invariavelmente, pode sofrer rasgamentos 

na região vestibular durante a remoção em função 

do bráquete ortodôntico, ocasionando excessos 

positivos no modelo de gesso. Após o vazamento 

com gesso especial tipo IV (Fujirock EP, GC), esses 

excessos são facilmente removidos com auxílio de 

uma maxicut para manutenção da forma dos 

bráquetes (Figura 1D). Esse procedimento é 

essencial para não prejudicar a adaptação do 

protetor bucal na região vestibular. 



Em seguida, uma abertura de 10mm de diâmetro foi 

realizada no centro do palato para melhorar a 

termoplastificação e prensagem à vácuo das placas 

de etileno vinil acetato (EVA, Bioart) por meio da 

ação do vácuo da plastificadora (Figuras 1E e 1F). 

Um alívio na região correspondente aos bráquetes 

foi realizado com silicone de adição (Scan, Yller) de 

consistência denso.  Durante essa etapa, o objetivo 

é criar um alívio para os bráquetes e fio ortodôntico 

no interior do protetor bucal. Essa é a única 

diferença técnica em relação à confecção de um 

protetor bucal personalizado convencional. O 

silicone foi manipulado (Figura 2A) e inserido na 

vestibular sobre os bráquetes/tubo (Figuras 2B e 

2C). Após sua polimerização, os excessos foram 

removidos com o auxílio de uma lâmina de bisturi 

número 15 (Figuras 2D e 2E). O alívio não deve ser 

espesso no sentido vestibular para não prejudicar o 

conforto e a retenção do protetor bucal.  



Duas placas de EVA (Bioart) com 3 mm de 

espessura cada foram utilizadas, pois durante o 

processo de aquecimento e prensagem do EVA, o 

mesmo sofre uma redução de 40-50% em sua 

espessura. Dessa forma, obtêm-se uma espessura 

final ideal de 3-4 mm.5



Após a termoplastificação em plastificadora a 

vácuo (Plastivac, Bioart) da primeira placa (Figuras 

3A e 3B) as delimitações da área de recorte do 

protetor bucal foram realizadas: por vestibular – 

fundo de vestíbulo (Figura 3C); e por palatino – a 10 

mm da margem gengival (Figura 3D). Após os 

recortes, observa-se as margens da placa nos 

limites adequados (Figuras 3E e 3F). 



A termoplastificação e prensagem da segunda 

placa foi executada (Figura 4A) e o acabamento e 

polimento realizados com maxicut e escova scotch 

brite (DHPro) (Figuras 4B e 4C). Em seguida, a 

oclusão dos dentes inferiores no protetor foi 

determinada por meio da termoplastificação do 

protetor (face oclusal) com auxílio de uma 

lamparina Hannau e oclusão com o modelo do 

inferior (Figura 4D). O ajuste oclusal clínico pode ser 

feito com maxicut (Figura 4E). A Figura 4F 

apresenta o protetor finalizado no modelo de 

gesso.



Nas figuras 5A, 5B e 5C, observa-se o aspecto final 

do protetor, e nas figuras 5D, 5E e 5F o protetor 

bucal em posição e após ajuste clínico da oclusão e 

das bordas para promover conforto durante 

utilização.
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Figura 1:  A. Visão frontal do sorriso do paciente. B. Visão lateral do overjet positivo. C. Obtenção do molde. D. Modelo de gesso. E. 
Confecção da abertura na região do palato com maxicut. F. Modelo de gesso com abertura na região do palato realizado.

Figura 2:  A. Manipulação do silicone de adição. B. Vista oclusal do posicionamento do alivio no modelo. C. Vista frontal do 
posicionamento do alivio no modelo. D. Vista oclusal do modelo de gesso com alivio após remoção dos excessos. E. Vista frontal 
modelo de gesso com alivio após a remoção dos excessos
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Figura 3:  A. Termoplastificação da primeira placa de EVA. B. Primeira placa de EVA após a termoplastificação. C. Demarcação da área 
de recorte vestibular do protetor bucal. D.  Demarcação da área de recorte palatina do protetor bucal. E. Vista oclusal do protetor bucal 
recortado. F. Vista frontal do protetor bucal recortado.

Figura 4. A. Termoplastificação da segunda placa de EVA. B. Acabamento do protetor bucal com maxicut. C. Acabamento e polimento 
do protetor com scotch brite. D. Endentação dos dentes inferiores no protetor bucal. E. Ajuste das endentações. F. Protetor bucal 
finalizado no modelo de gesso.
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Figura 5. A. Vista interna do protetor bucal. B. Vista oclusal do protetor bucal. C. Modelo de gesso com alivio em silicone e protetor 
bucal. D. Fotografia intraoral do protetor bucal em posição. E. Fotografia de close-up do protetor bucal em posição. F. Vista lateral do 
protetor bucal em posição.

Discussão: 
Protetores bucais personalizados, confeccionados 
pelo cirurgião-dentista, são a melhor opção para a 
proteção dentoalveolar durante o trauma, além do 
conforto fornecido aos atletas durante a prática 
esportiva.8,9,10 Por isso, o desenvolvimento de 
técnicas para a confecção de protetores que atinjam 
as necessidades do paciente sem diminuir a sua 
performance e conforto são importantes.



Devido ao maior risco de traumas e lacerações 
labiais em função dos bráquetes e fios ortodônticos, 
a confecção de protetores bucais personalizados 
para pacientes ortodônticos é clinicamente 
relevante. O domínio da execução da etapa de alívio 
é importante para que seja possível confeccionar 
um protetor que não interfira na movimentação 
gerada pelo aparelho ortodôntico e possua 
adequada retenção e estabilidade. A confecção do 
alivio com silicone no modelo de gesso 
apresenta-se como uma alternativa de simples 

execução quando comparada com outras 
existentes. Por meio dessa técnica, é possível 
controlar facilmente a espessura do alivio que será 
realizada, para que não interfira na adaptação do 
protetor.6 Técnicas existentes na literatura como o 
alívio com cera em boca previamente a moldagem 
aumentam os riscos de distorções durante a 
obtenção do molde e promovem um alivio mais 
irregular.7,8 A técnica proposta e descrita nesse 
relato de caso clínico simplifica o processo de 
confecção e torna-o mais rápido e acessível devido 
ao alívio dos bráquetes ser realizado fora da boca, 
facilitando a execução dessa fundamental etapa.
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A realização de um alívio na região dos 
bráquetes e fios ortodônticos com silicone 
de consistência denso ou massa (putty) 
mostrou-se uma opção viável e adequada 
para a confecção de protetores bucais 
personalizados para pacientes com 
aparelhos fixos.

Sua execução e avaliação periódica é 
necessária devido a movimentação dentária 
advinda do tratamento ortodôntico.

Conclusão:
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Após finalizar uma restauração, sempre vem a 
indagação sobre quanto tempo o 
procedimento irá permanecer de forma 
satisfatória (funcional e esteticamente) em 
cavidade bucal. Para isso, temos que lembrar 
que as etapas clínicas para a confecção das 
restaurações, assim como a sua proservação, 
influenciam nesta longevidade. O polimento 
(riscar a superfície em uma sequência 
decrescente de granulação até que os riscos 
gerados são tão finos que se tornam 
imperceptíveis) faz parte do hall das etapas 
clínicas que mais estão associadas com a 
excelente longevidade (quando executado de 
forma correta) ou com envelhecimento 
acelerado das resinas compostas (quando 
realizado de forma com que produza fadiga 
da resina composta).

Pensando em facilitar a vida do dentista, esta coluna 
traz o parecer de três grandes dentistas no tema e 
sua experiência na utilização de polidores em 
formato de espiral.

Várias das dúvidas relacionadas 
a etapa de polimento se dão 
devido às diversas variáveis que 
esse procedimento apresenta, 
como:

 Qual a composição da resina que 
está sendo polida?

 A fotoativação foi bem realizada?

 Quais polidores (dentre dezenas 
disponíveis no mercado) devo 
utilizar?

 A forma do polidor pode facilitar o 
polimento em determinada área?

30

Interessou? 
Então, veja a opinião de experts que usam e 
indicam o sistema de polimento Jiffy 
Natural (Ultradent).

Opinião:

A etapa de finalização de uma restauração em 
resina composta inicia com o cuidado 
utilizado pelo operador para trabalhar a última 
camada. Dentre alguns critérios, recomendo 
atenção para:

Paulo V Soares

Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(FO-UFU);

Pós-Doutorado University of Illinois – Chicago;

Fundador do Núcleo de Pesquisa em LNC-UFU.

1) Força e movimento aplicados na 
última camada de resina.



2) Uso de uma espátula que colabore no 
espalhamento regular da resina.
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Existem polidores de resina que variam 
de acordo com:



A) Composição química do material 
aglutinante (borracha ou silicone que 
retém os abrasivos internos), 



B) Tipo de abrasivo (ex.: óxido de 
alumínio, diamante, etc)



C) Morfologia da ponta ativa do polidor 
(taça, disco, espiral etc)
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Na sequência do caso clínico a seguir, você 

encontrará fotos e vídeos de um protocolo viável 

para resinas compostas que possuem zircônia 

como partícula principal de reforço (ex.: Resina 

FORMA, Ultradent).

As resinas compostas variam de acordo com a 
composição química da fase orgânica, com o tipo 
de partícula da fase inorgânica e com os 
componentes químicos que modulam sua 
manipulação (resinas alta e média viscosidade, 
fluídas, etc). Toda resina composta pode ser polida 
em alta performance, no entanto, o processo de 
acabamento e polimento é dependente da 
experiência e conhecimento do operador. 
Exatamente por isso, sempre utilizei uma frase nas 
minhas aulas de graduação e pós-graduação: “se 
você perguntar para 10 professores de Dentística 
qual o protocolo de acabamento e polimento eles 
usam, você encontrará 10 protocolos diferentes”. 
Esta frase está errada? Provavelmente não. Por 
quê? Devido ao fato que o protocolo de acabamento 
e polimento deve ser personalizado, ou seja, varia de 
acordo com o tipo de resina composta.

3) Trabalho de finalização com pincel.



4) Qualidade do processo de 
fotoativação (“resina bem polida deve 
ser, primariamente, resina bem 
polimerizada”).



5) Sequência correta e personalizada no 
processo de acabamento e polimento. 

Figura 1: Aspecto inicial do caso clínico com diastemas e 
dentes conoides.

Figura 2: Aspecto inicial do sorriso.

Figura 3: Ultra etch durante 30s em esmalte.
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Figura 6: Fotoativação com 40s VALO Grand.

Figura 4: Aplicação de adesivo Single Bond Universal.

Figura 5: Aplicação da resina composta FORMA.

Figura 7: Uso de discos de carbeto de Silício (usar os 3 
primeiros discos do sistema, sempre irrigado com água).

Figura 8: Jiffy natural média - polidor com partículas de 
diamante (utilizar sempre com irrigação com água).

Vídeo 1: Jiffy Natural média.

https://youtu.be/2qmxjrlDuZY
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Figura 9: Jiffy natural fina - polidor com partículas de diamante 
(utilizar sempre com irrigação com água).

Vídeo 2: Jiffy Natural fina.

Figura 10: Aplicar pasta diamantada Diamond Polish 1.0 micra.

Figura 11: Finalizar com pasta diamantada Diamond Polish 0.5 
micra.

Vídeo 3: Pasta diamantada.

Figura 12: Aspecto final do sorriso

https://youtu.be/aOrFTeQzrUc
https://youtu.be/1zY92pW9Nl8
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Figura 13: Vista final do sorriso da paciente.

Vídeo 4: Sessão de manutenção de 1 ano de facetas em resina 
composta FORMA (ULTRADENT).

Vídeo 5: Comentário do autor.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Prof. Dr. Bruno R Reis

Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Especialista em dentística (FO.UFU)

Opinião:

Vejo que as borrachas em forma de espiral caíram 
no gosto dos dentistas. Por mais que exista um 
mito que o formato espiral gera melhor polimento, 
isso não é verdade. O que faz um polidor ter bom 
desempenho, além do protocolo de uso correto, é 
tamanho, formato, tipo e distribuição das partículas 
por ele. Portanto, polidores espirais não são todos 
iguais e podem existir uma diferença enorme de 
desempenho. Nesse contexto, o Jiffy Natural 
(Ultradent) tem apresentado bom desempenho, 
especialmente polindo a resina Forma. É um 
sistema de polimento de 2 passos, sendo assim, 
tem-se uma borracha para pré-polimento (amarela) 
e outra para polimento final (branca). Eu uso e 
indico o polidor Jiffy Natural, que passa a fazer 
parte do grupo de polidores de elite no Brasil.

Figura 1: Dente 21 com restauração insatisfatória.

https://www.instagram.com/tv/CJy7hpJjKJs/?utm_medium=share_sheet
https://youtu.be/oq1kBEC65Fs
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Figura 4: Restauração polida no dente 21.

Figura 2: Etapa de pré-polimento, com a Jiffy Natural de cor 
amarela.

Figura 3: Etapa de polimento, com a Jiffy Natural de cor branca.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Prof. Ms. Nívio Fernandes Dias

Especialista em Dentística (USP Bauru)

Mestre em Dentística (UNESP S. J. dos Campos)

Coordenador dos cursos de Especialização em Dentística 
da FAOA/APCD Sorocaba-SP e ABO Santos-SP

Opinião:

O acabamento e polimentos das restaurações de 
resinas compostas são, na maioria das vezes, 
negligenciados pelos dentistas. Esse passo tão 
importante para a longevidade das restaurações 
merece um cuidado especial.



Dentre os fatores que interferem diretamente na 
vida útil de uma restauração de resina, eu destaco a 
correta e efetiva polimerização e a observação de 
cada detalhe nas manobras de acabamento e 
polimento. Podemos, didaticamente, dividir essa 
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etapa em: acabamento, pré-polimento e polimento 

propriamente dito. Para isso, utilizamos uma ordem 

decrescente de abrasividade dos nossos 

instrumentos rotatórios e pastas abrasivas.



No acabamento, usamos brocas multilaminadas, 

borrachas e discos grossos com o intuito de 

ajustarmos o formato final da restauração. Nessa 

etapa, evidenciaremos a anatomia, ajustando 

textura, sulcos e arestas. Esses instrumentos 

chegam a remover material restaurador e devem ser 

usados com bastante cuidado e delicadeza.



No pré-polimento, iremos utilizar borrachas e discos 

com abrasividade menor. A ideia, nessa fase, é 

promover a lisura superficial sem, contudo, obter 

brilho. Nessa etapa eu começo a destacar as 

borrachas abrasivas do sistema Jiffy Natural 

(Ultradent), que é composto de duas borrachas 

(Amarela e branca): a amarela se encaixa 

perfeitamente nesse momento, principalmente se a 

anatomia for muito rebuscada, pois a utilização de 

discos nessa fase não iria polir adequadamente a 

parte interna desses detalhes anatômicos, sendo o 

Jiffy Natural, com seu formato espiral, o 

instrumento adequado.



Chegamos ao polimento final onde utilizaremos a 

menor abrasividade, sendo o Jiffy Natural branco, o 

instrumento que dará conta de obtermos o brilho 

final. Este fator é indispensável para a maior 

longevidade de nossas restaurações.

Como dica final, sugiro 
que todo procedimento de 
acabamento e polimento 
seja feito com irrigação 
abundante.

Figura 1: Sorriso Inicial.

Figura 2: Sorriso inicial – close.

Figura 3: Enceramento diagnóstico.

Figura 4: Isolamento absoluto.

Figura 5: Teste da matriz.
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Figura 8: Inserção da resina para a confecção da concha 
palatina

Figura 9: Posicionando a matriz com a camada palatina.

Figura 10: Contorno incisal obtido.

Figura 11: Vista da quantidade de resina a ser inserida na 
vestibular. Observe a delimitação do contorno.

Figura 12: Lado direito concluído.

Figura 6: Condicionamento ácido.

Figura 7: Adesivo aplicado.

Figura 13: É importante realizar a inserção vestibular em 
camada única, para diminuição dos GAPs.

Figura 14: Finalização dos incrementos.

Figura 15: Desenho das linhas para o acabamento.
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Figura 18: Acabamento e polimento finalizados.

Figura 19: Sorriso final.

Figura 16: Pré-polimento com Jiffy Natural – amarelo.

Figura 17: Polimento final com Jiffy Natural – branco.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!
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Cacá Godoy responde:

Se eu utilizar o adesivo autocondicionante de 2 passos, 
como o Clear Fill, caso tenha uma cavidade apenas em 
esmalte, posso usar apenas o bond do sistema, sem o 
primer autocondicionante? Ou o mais indicado seria usar o 
bond do adesivo convencional de 3 passos?

Fala pessoal, tudo bem? A coluna queridinha 
do iKnow Journal está de volta! E dessa vez, a 
nossa conversa será mais profunda. Como 
assim? Vamos dar um gostinho do que rola no 
grupo fechado do Parlamento (exclusivo para 
quem é iKnow).



Confiram as respostas que os professores 
Cacá Godoy, Paulo Vinícius Soares, Ana 
Cecília Aranha, Bruno Reis e Heitor Cosenza 
receberam no Parlamento.
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Paulo V Soares responde:

Qual a sua conduta caso o paciente não relate alívio de 
100% da hipersensibilidade dentinária com o teste de ar 
após realização da sessão única do Protocolo associativo?

https://youtu.be/_6eAj1BoQlg
https://youtu.be/b8H3peZ8Ujs
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Ana Cecília Aranha responde:

1-Olá Professora. Você poderia falar sobre as 
concentrações do azul de metileno na PDT?



2- A PDT, em dentina, após preparo cavitário sem remoção 
radical do tecido cariado, não interfere na adesão do 
material utilizado para restauração?

Bruno Reis responde:

Bruno, parabéns pelo excelente curso! Você poderia indicar 
borrachas e brocas laminadas para realizar as texturas?

https://youtu.be/fqN0gt5mT2k
https://youtu.be/cwtsQN4vgWs
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we

Know

Quer aparecer 
aqui?
Envie para o e-mail  
seus elogios, críticas, comentários e até seu caso 
clínico para comentarmos aqui. 

ikjournal@iknowodonto.com

Heitor Cosenza responde:

1- Em próteses protocolo vocês trabalham com index? 



2- Nas consultas de manutenção das próteses protocolo, 
sempre recomendam a remoção das próteses? E os 
parafusos, sempre instalam novos?

https://youtu.be/CqvEKNA-joU
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