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O que tem no iKNOW JOURNAL?

Fala pessoal, 
tudo bem?
Já estamos chegando ao fim do ano e com 
isso vem sempre aquela reflexão sobre tudo 
que vivemos ao longo dos últimos 365 dias. 
Aqui no iKnow Journal nós estamos 
orgulhosos por termos presenciado, vivido e 
compartilhado tantas boas experiências com 
a nossa comunidade. Um obrigado especial a 
todos que fazem parte dessa história!



E não precisa se preocupar, mês que vem tem 
a última edição do iKJ 2021 e já estamos 
preparando tudo para o nosso volume 3, em 
2022. Continue nos acompanhando, ainda 
tem muito conteúdo bom por vir! 



Sem mais delongas, vamos conferir o que 
você vai encontrar no iKnow Journal – Vol 02 
– Número 11:

Diversas pessoas, como os formadores de opinião, 
têm um papel importante na democratização da 
ciência. Mas como garantir a qualidade do conteúdo 
compartilhado por tantas pessoas diferentes? Para 
entender melhor, confira o editorial escrito pelo 
nosso editor-chefe Alexandre Machado sobre A 
responsabilidade do formador de opinião.

Editorial

1

Nada melhor do que conhecer “O começo” das 
pessoas que admiramos para nos espelharmos e 
construirmos nosso próprio caminho. Por isso, 

O Começo

nesta edição do iKJ, Bruno Ferreira entrevista o 
brilhante Rafael Decurcio, que nos dá muito 
incentivo e inspiração para continuarmos 
vivenciando a profissão.

Você vem acompanhando o nosso projeto iKnow 

Cast? Se não, essa é a sua chance de se manter 

conectado com o conteúdo! A nova coluna Resenha 

iKnow vem para discutir os conteúdos do iKnow 

Cast, mas adicionando uma pitada de opinião do 

nosso especialista em gestão, Silvio Scalia, e do 

dentista Victor Hugo Sousa. Vem conferir o nosso 

“papo sério” sobre Fotografia: visão odontológica e/
ou de mercado.

Resenha iKnow

Quando falamos de Odontologia Adesiva já 
pensamos em diversos procedimentos e produtos. 
Mas será que você conhece as opções do mercado 
e como grandes experts no assunto avaliam esses 

produtos? Para entender um pouco mais, nesta 
edição da coluna “Eu uso, eu indico”, os professores 
Paulo V Soares, Raquel Passos e Alexandre 
Machado nos contam a opinião deles sobre o 
Sistema Adesivo: Peak Bond e Ultra-Etch 
(Ultradent).

Eu uso, eu indico

Alguns produtos, instrumentos e equipamentos são 

os nossos queridinhos do consultório e não 

conseguimos viver sem. Mas quais são os 

queridinhos da vez para os nossos experts? Vem 

conferir, na coluna “O que tem na minha gaveta”, a 

opinião do José Carlos Garófalo do porquê ter 

sempre na gaveta (ou fora dela) a Bomba de Vácuo 
(Evotech).

O que tem na minha gaveta



O que tem no iKNOW JOURNAL?
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Vem com a gente! 

Compartilhe essas 
informações com seus 
amigos dentistas.

Tá demais esse número! 

Equipe iKnow Journal

Preparado para reunir a família nas comemorações 
de final de ano? Nosso querido colunista Lucas 
Pizzolotto trouxe uma dose de humor nas 
Streptotiras desta edição para te ajudar a se 
preparar para as velhas e clássicas piadas dos 
encontros de família. Não deixe de confe(rir)!

Fun - @streptotiras

Tudo que é bom merece ser compartilhado duas 
vezes! Então, na coluna weKnow desta edição, 
trouxemos as mensagens compartilhadas no perfil 
do @iknowodonto no mês de outubro em 
homenagem aos nossos queridos professores. 
Venha prestigiar esses grandes profissionais que 
abrilhantam a nossa profissão! 

weKnow

Você conhece o efeito do tratamento ortodôntico 
compensatório nas maloclusões esqueléticas? O 
artigo de revisão de literatura desta edição analisa 
e sumariza os principais dados sobre o assunto. 
Não deixe de conferir e se aprofundar no tema!

Artigo Científico
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A responsabilidade 

do formador 

de opinião
A confiança é adquirida ao longo do tempo. Não 
necessariamente ao longo do tempo que alguém 
aprecia e acredita no trabalho de outro profissional, 
mas ao longo da carreira desse profissional. 
Destaco aqui que conheço alguns jovens brilhantes 
que já possuem grande capacidade de influenciar 
pessoas e formar opinião sobre técnicas e produtos 
odontológicos. Estes também construíram o 
histórico de confiança ao longo da sua (ainda curta) 
carreira, sendo mais intensos ou aproveitando o 
poder da propagação do conteúdo online. Um não 
tira o mérito do outro! Ambos podem até ter o 
mesmo perfil profissional.



Mas vamos voltar ao tópico principal desse 
editorial: a responsabilidade dos formadores de 
opinião. Eles conquistaram um espaço importante, 
onde o conhecimento, habilidade técnica e visão 
científica os colocam em um patamar de confiança 
perante a indústria e colegas de profissão. Não 
considero os formadores de opinião que são como 
“estrela cadente”, ou seja, não possuem habilidades 
técnico-científicas para se consolidarem e com a 
mesma velocidade que se destacam são 
esquecidos. Porém, mesmo os verdadeiros e mais 
capacitados formadores de opinião estão em uma 
linha tênue, onde podem influenciar (no sentido 
mais positivo da palavra) e melhorar a odontologia 
ou “alienarem” uma ideia (no sentido mais negativo 
da palavra) mesmo sem a intenção, e sim por falta 
de conhecimento/experiência aprofundado sobre o 
tema. Por isso, a importância de realizarem a 
técnica, validarem com ciência e testarem (pelo 
menos algumas vezes) o produto recém lançado 
para fazer jus a tal confiança.

Você já deve ter ouvido alguma história de um 
paciente que depois de anos se planejando 
financeiramente, enfim, teria condições econômicas 
para investir em sua saúde oral. Eu conheço 
algumas histórias parecidas, mas com o próprio 
dentista, em que após algum tempo (seja de 
semanas, meses ou anos) se planejando, finalmente 
consegue adquirir o melhor fotoativador do 
mercado, a lupa de magnificação confeccionada 
exclusivamente para suas características 
anatômicas, um mocho mais ergonômico, o 
microscópio que permitirá ser mais detalhista nos 
seus procedimentos e até mesmo uma reforma da 
clínica para propiciar um ambiente mais agradável 
para seus pacientes e equipe de trabalho.

Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)
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Pelo panorama 
que considero, 
estou otimista 
com as respostas 
de todos!

Assim, convido a todos que estão na 
jornada odontológica a refletir: 



1- Você, dentista clássico (100% 
mocho), avalie se o formador de 
opinião que você admira realmente faz 
jus a sua confiança. 



2- E você, formador de opinião, 
realmente está se mantendo 
atualizando e é digno da confiança do 
colega?



iK Journal; 2021 (nov); 02 (11); 05-09

O Começo
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O COMEÇO
de Rafael Decúrcio

por Bruno Ferreira



iK Journal; 2021 (nov); 02 (11); 05-09

O Começo

E o nosso convidado desse mês de novembro para 
a coluna “O COMEÇO”, é uma das grandes 
referências da odontologia, meu grande amigo 
Rafael Decúrcio!



Agradeço ao nosso convidado pelas respostas que 
certamente são uma fonte de inspiração, 
independente do seu momento na odontologia!



Aproveitem a história e as reflexões que esse 
grande mestre da Odontologia Estética e 
Reabilitação Oral trouxe para nós.

Bruno: Como foi o seu começo?



Rafael Decúrcio: 


Acredito ter iniciado os passos dessa 

caminhada profissional de uma maneira 

convencional, semelhante à maioria dos 

colegas. Ao graduar, desejava estabelecer-me 

no mercado profissional, planejando uma 

evolução intelectual respeitando o tempo de 

formação. Trabalhei em clínicas de 

atendimento generalista, em sistemas de 

parceria com rendimentos baseado em 

percentual de produção até que conseguisse 

uma mínima estabilidade no consultório 

privado. Concomitantemente, me dediquei à 

Especialização em Periodontia e formação, à 

época, de credenciamento em Implantodontia. 

Esse processo de auto-formação e 

estabilidade profissional durou exatos 10 

anos quando obtive o título de Mestre em 

Reabilitação Oral, pela Universidade Federal 

de Uberlândia. A partir daí, houve uma 

mudança importante na minha vida pessoal e 

profissional quando iniciamos o projeto da 

Equipe Dentística que segue até hoje com 

cursos de pós-graduação, nos modelos de 

Especialização em Dentística e 

aperfeiçoamento em temas relacionados à 

Odontologia Estética e Reabilitação Oral.

6

Entrevistador: Bruno Ferreira

Clínico – Consultório Particular (Rio de Janeiro-RJ)

Auditor/Perito Petrobras

Palestrante em diversos congressos

Entrevistado: Rafael Decúrcio

Autor do livro “Facetas – Lentes de Contato e 
Fragmentos Cerâmicos” – Editora Ponto.

Coordenador do Curso de Especialização Internacional 
em Dentística – ABO-GO.

Mestre em Reabilitação Oral – FO.UFU.

Especialista em Periodontia – ABO-GO.

Então, 
vamos às 
perguntas.
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Figura 1: “Houve uma mudança importante na minha vida 
pessoal e profissional quando iniciamos o projeto da Equipe 
Dentística que segue até hoje com cursos de pós-graduação”

Figura 2: “O que me move a dedicar-me a algo é minha própria 
personalidade convicta em mergulhar profundamente ao que 
me proponho a fazer devotando-me pelo caminhar e não 
somente pela chegada, pelo resultado.”

Bruno: De onde veio essa paixão 
enorme pela profissão? E como deixar 
ela em alta?



Rafael Decúrcio: 


Sinceramente, não consigo precisar as 

motivações específicas quando o que me 

move a dedicar-me a algo é minha própria 

personalidade convicta em mergulhar 

profundamente ao que me proponho a fazer 

devotando-me pelo caminhar e não somente 

pela chegada, pelo resultado. Sinto que a 

Odontologia é parte de um todo da formação 

do meu caráter, sendo talvez mais vítima de 

minha dedicação do que estímulo ao meu 

suor.


Discordo visceralmente do clichê de que 

“devemos fazer o que amamos” porque, eu, 

me movo por “amar o que escolhi viver”. 

Bruno: Que dica daria para os 
profissionais que estão começando e 
para os que estão desmotivados?



Rafael Decúrcio: 


É tão difícil do ponto de vista humano 

aconselhar, porque parte do princípio de que 

sou capaz de ofertar ajuda emocional num 

momento tão particular arvorando-me de 

E ela, a Odontologia, merece de mim o 

máximo de esforço e dedicação, honrando 

tudo o que me foi brindado de conhecimento, 

oportunidade, encontros e evolução espiritual 

exercendo a outrém o que minhas 

competências permitem ofertar.
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alguma presunção, inexistente, de 

contribuição inquestionável. Mas talvez 

possa, por exemplos e convicções pessoais, 

citar considerações fundamentais ao hiato 

imediato e à caminhada vislumbrada adiante. 


Independente do empirismo opinativo, 

inicialmente cito Noel Burch que descreveu 

uma sistemática comportamental a respeito 

dos estágios da competência. Sem que 

pareça uma análise poética a respeito da 

evolução do conhecimento, o autor descreve 

uma máxima da evolução destacando 

sobremaneira a importância de respeitar o 

tempo de auto-formação intelectual que 

precede o desenvolvimento técnico. De forma 

simplista, só sabemos executar o que antes 

aprendemos como fazê-lo. E isso segue como 

uma magia do destino obedecendo um 

mecanismo infalível de tempo-dependência. 

De certa forma, quando compreendido, essa 

compreensão torna-nos serenos ao 

entendimento e respeitosos ao tempo de 

auto-formação, controlando a característica 

ansiedade que nos domina na juventude ou 

mesmo em estágios cronológicos da vida 

superiores mas que, por motivos outros, nos 

dedicamos a estímulos que tangenciam a 

profissão. Se isso nos serve, seja ao jovem ou 

ao colega desmotivado, posso sugerir que 

estudemos e nos dediquemos a nossa 

formação intelectual antes de qualquer 

planejamento de conquistas materiais, de 

lamentações pelo que escolhemos viver 

profissionalmente ou, sobretudo, 

transferência de responsabilidades por 

fracassos ou êxitos individuais. É imperativo 

que assumamos as rédeas de nossas vidas, 

controlando as responsabilidades individuais 

definindo assim o ritmo de crescimento 

pessoal e nos dediquemos à robustez da 

bagagem intelectual na certeza de que 

somente o conhecimento é capaz de operar 

os milagres de uma vida real.

Figura 3: “De forma simplista, só sabemos executar o que antes 
aprendemos como fazê-lo.”

Bruno: Como você vê a odontologia 
atualmente?



Rafael Decúrcio: 


Se analisássemos como anjos observadores, 

isentos de paixão, acredito estarmos vivendo 

um momento especial na profissão em que a 

ebulição de ideias e evidências científicas à 

ação clínica nos oportuniza abranger áreas de 

atuação com democratização de 

oportunidades e acesso livre às informações.



iK Journal; 2021 (nov); 02 (11); 05-09

O Começo

9

Das boas vindas à Harmonização OroFacial à 
pulverização conceitual das técnicas digitais, 
sinto uma brisa de alívio aos atores da 
Odontologia, ampliando mercados e opções 
terapêuticas. Não nego preocupar-me com a 
formação intelectual vaidosa, baseada em 
empirismo ou ensino raso, assim como em 
exposições vaidosas de padrões de vida 
idiotizadas e cheias de ilações 
comportamentais pelo prisma de nossa 
formação essencial e realidade factual de 
quem somos; mas também estou convicto de 
que o mercado é soberano e filtrará 
seguramente a “borra desse café” a ser 
coado.

Sem otimismos utópicos, a Odontologia está 
pujante e cabe a cada um de nós, militantes 
apaixonados pelo que elegemos viver, o 
esforço e a dedicação para cada vez mais 
estarmos aptos ao novo, às novas 
possibilidades e oportunidades.

Bruno: Qual o significado da palavra 
“SUCESSO” para você?



Rafael Decúrcio: 

Uau! Aqui estamos ante a mais difícil das 
conceituações; sobretudo por caracterizar-se 
como a mais dinâmica consideração que 
vivenciamos. A cada estágio da vida, o 
“sucesso" se apresenta como desejo a ser 
alcançado demonstrando uma certa 
frustração com a condição atual traçando 
intenções por ser ou ter em projeção futura. 

Para mim, obviamente que para mim, 
“sucesso" pode ser definido como “realização” 
pessoal em ser quem desejei ser, 
independente do que amealhei em matéria.

Ter sucesso, seja onde for e como for, deveria 
estar conceituado como o reconhecimento da 
própria evolução espiritual, percebendo em 
vida estamos melhor hoje do que ontem 
como seres humanos e, à Odontologia, como 
profissionais.

Rafael, deixe um 
recado ou uma 
frase para todos 
os leitores:
Tenho duas frases que me acompanham 
desde sempre, norteando meu 
comportamento pessoal e profissional. Se 
me permitem, aqui estão:

“Ou você aumenta suas 
habilidades ou muda seus 
sonhos. A escolha sempre será 
sua!”



“Quando achar ser mais 
importante que a própria 
produção, falhará como ser 
humano”



Resenha iKnow
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Resenha

iKnow

por Victor Hugo P Sousa e Silvio R Scalia Neto



Resenha iKnow
iK Journal; 2021 (nov); 02 (11); 10-13
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Curtiu a ideia? E para iniciar o Resenha iKnow, nada 
mais justo que um tema que agrega tanto na prática 
do atendimento clínico quanto na publicidade e 
gestão. Vamos discutir aqui, então, o iKnow Cast 
“Por que você, DENTISTA, precisa aprender sobre 
Fotografia na Odontologia?”, uma entrevista super 
interessante com o Prof. Igor Cardoso.



Para isso, nós escolhemos três comentários do 
Prof. Igor Cardoso e comentamos sobre eles. 
Esperamos que vocês gostem do conteúdo e até a 
próxima coluna!

Victor Hugo Pereira Sousa

Graduado em Odontologia pelo Centro Universitário de Patos de Minas

Gestor de conteúdos clínicos e científicos – iKnow

Sílvio Robledo Scalia Neto

Gestor administrativo – iKnow e IPV

Fotografia: Visão 
Odontológica e/
ou de Mercado

Bem-vindos a mais nova coluna do iKnow Journal: 
Resenha iKnow! Apesar do título da coluna ser 
informal, aqui o papo é sério (mas, de forma leve). A 
intenção é associar os diversos conteúdos 
disponibilizados no iKnow Cast com a opinião de 
um especialista em mercado e gestão (Silvinho) e 
um dentista (Victor Hugo).

"É difícil fazer uma previsão de 
uma odontologia daqui a 20 
anos sem a utilização da 
fotografia!"

Victor Hugo: A fotografia aplicada à 
odontologia tem se mostrado um elemento 
facilitador que pode auxiliar na execução de 
atividades clínicas realizadas por cirurgiões-
dentistas. Para tanto, este artifício tornou-se 
fundamental no processo de comunicação 
entre dentista e paciente, podendo ser 
utilizado também como documentação e 
respaldo legal!

Silvio Scalia: Pode-se dizer que o processo de 
vendas está fortemente associado com a 
produção de conteúdos que sirvam como 
espécie de “provas sociais”, a fim de fomentar, 
por exemplo, o desejo de um indivíduo em 
realizar um procedimento estético. Assim 
sendo, a utilização de fotografias tem se 
mostrado essencial quando relacionada a 
atividades comerciais!



Resenha iKnow
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"O profissional que não 
introduzir fotografia em sua 
rotina clínica, em breve, terá sua 
trajetória dificultada!"

Victor Hugo: O processo de ascensão 

profissional de cirurgiões-dentistas está 

atrelado à capacidade de reconhecer e 

adaptar-se às novas tendências e técnicas 

que otimizem o processo de trabalho quando 

aplicados a sua rotina clínica. Para tanto, ao 

mesmo tempo que devemos buscar por 

características que nos destaquem frente ao 

mercado de trabalho, devemos sempre 

acompanhar as tendências, e certamente a 

fotografia é uma delas!

Silvio Scalia: O contexto mercadológico 

associado à odontologia tem se mostrado 

cada vez mais competitivo, a ponto de 

selecionar apenas os profissionais que se 

mostrem empreendedores, diferencialmente 

qualificados e que saibam caminhar 

juntamente com as tendências de mercado!

"Todo mundo anda pelo menos pelo menos 
16h por dia com um equipamento que é 
capaz de fotografar em odontologia. As 
pessoas acham que o melhor telefone faz as 
melhores fotografias, quando na verdade, o 
mais importante é a técnica. Existem regras a 
serem seguidas!"

Victor Hugo: Realizar fotografias utilizando 
smartphones é totalmente possível. Sabendo 
disso, não importa se você utiliza celulares 
Android ou IOS, o importante é conhecer e 
utilizar técnicas que auxiliem na redução de 
adversidades e possibilitem a otimização de 
resultados frente a aspectos específicos 
associados à fotografia odontológica!

Silvio Scalia: Os smartphones podem ser 
considerados ferramentas universais, uma vez 
que, o acesso a estes instrumentos é 
facilitado e grande parte da população 
mundial faz uso diário destes dispositivos. 
Ademais, independente da marca comercial, 
suas funcionalidades devem ser exploradas, 
posto que, este utensílio pode auxiliar no 
processo de vendas e promoção pessoal!
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Curtiu? Veja (ou reveja) 
este iKnow Cast na 
íntegra!
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por Paulo V Soares, Raquel Passos e Alexandre C Machado



Sistema Adesivo: Peak 
Bond e Ultra-Etch 
(Ultradent)
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A odontologia adesiva constitui-se por materiais 
capazes de estabelecer adesão entre estrutura 
dentária e materiais restauradores. Para tanto, a 
indústria tem buscado evolução constante desses 
produtos, com intuito de melhorar a rotina clínica de 
cirurgiões dentistas.



Assim sendo, diversos estudos vêm sendo 
executados buscando provar a eficiência e a 
indicação frente a diferentes utilizações 
relacionadas à aplicações específicas. Até o 
momento, pode-se diferenciar os produtos adesivos 
por diversas classificações, no entanto, distingui-los 
entre convencionais, autocondicionantes e 
universais aparenta ser a classificação mais 
apropriada para a compreensão destes materiais.



O Peak Bond, oferecido pelo fabricante Ultradent, 
configura-se como um adesivo convencional de dois 
passos fotopolimerizável. Este possui em sua 
composição etanol, metacrilato de 2-hidroxietilo, 
ácido metacrílico, óxido de fenil bis(2, 4, 6-
trimetilbenzoil)-fosfina, 2, 6-di-terc-butil-p-cresol e 
clorexidina. Componentes estes que permitem 

ótima resistência de união, fornecendo 
confiabilidade e resultados satisfatórios, assim 
como, os adesivos convencionais de três passos.



É importante destacar, que, pelo Peak Bond se tratar 
de um adesivo de condicionamento total, é 
necessário condicionar com ácido fosfórico tanto a 
superfície dentinária quanto o esmalte. O Ultra-Etch, 
também da Ultradent, é um gel suficientemente 
viscoso que evita a respectiva migração do ácido 
fosfórico a 35% para uma superfície indesejada. 
Além disso, o Ultra-Etch possui a propriedade de 
auto limite de profundidade, o que significa que o 
condicionamento ácido não excederá 
significativamente o limite de 1,9 μm de 
profundidade, mesmo quando permanecer por 
tempo superior ao preconizado, criando uma 
situação ideal para a adesão e reduzindo as 
chances de sensibilidade pós-operatória.

Interessou? 


Então, veja a opinião de experts que usam e 
indicam Peak Bond e Ultra-Etch (Ultradent).

15
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A união estabelecida entre alternativas 
restauradoras e elementos dentários tornou-se um 
processo amplamente estudado e de fundamental 
importância na odontologia contemporânea. Sendo 
assim, em decorrência da evolução, tais materiais 
vêm passando por reformulações em seus 
componentes, permitindo a simplificação do 
processo restaurador, reduzindo as chances de 
intercorrências e otimizando o tempo de trabalho. 
Para tanto, cabe a nós, cirurgiões-dentistas, 
compreender os diversos sistemas e produtos 
disponibilizados pela indústria, buscando materiais 
que nos forneçam segurança na otimização de 
resultados e no restabelecimento da saúde bucal, 
amenizando as chances de falhas técnicas oriundas 
da sensibilidade de tais compósitos.



Em consonância a isso, buscamos por materiais 
que sejam capazes de solucionar desafios 
rotineiramente enfrentados por dentistas em suas 
rotinas diárias. Um bom exemplo é a utilização do 
ácido fosfórico. Este material, por possuir 
propriedades quelantes, ao entrar em contato com a 
mucosa pode ocasionar desconforto ao paciente. 
Além disso, quando posicionado sobre a dentina 
profunda por tempo prolongado pode repercutir em 
sensibilidade pulpar. Portanto, entende-se que esta 

classe de materiais necessita de certa precisão em 
sua aplicação. 



Assim sendo, são esperados em materiais, como o 
Ultra-Etch (Ultradent), boa tixotropia, uma vez que tal 
propriedade dificulta o escoamento do material e 
facilita sua rápida remoção, podendo ser utilizado 
com segurança tanto para condicionamento ácido 
total quanto seletivo. Outro material que pode 
auxiliar na simplificação das práticas cotidianas de 
cirurgiões-dentistas é o Peak Bond, um adesivo 
convencional com primer/bond em um frasco único 
que pode ser aplicado de forma ágil, através de dois 
passos: condicionamento ácido total e aplicação do 
primer/adesivo. É importante frisar que este 
material possui quantidade relevante de partículas 
de carga inorgânica (7,5%), sendo indicado 
principalmente para o condicionamento de 
substratos envolvendo superfície de esmalte 
(Figuras 1 a 10).

Opinião:

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.

Figura 1: Procedimento restaurador para restabelecimento de 
guia canino. Aplicação do ácido fosfórico à 35% sobre a 
superfície de esmalte.

Figura 2: Ácido fosfórico (Ultra-etch – Ultradent) sobre a 
superfície de esmalte por 30 segundos.
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Figura 3: Aplicação do sistema adesivo Peak Bond (Ultradent) 
sobre o substrato dentário.

Figura 6: Ajuste oclusal: remoção de interferências e 
reestabelecimento de guias canino.

Figura 7: Pré-polimento da anatomia utilizando disco de maior 
abrasividade.

Figura 8: Pré-polimento da superfície utilizando disco de menor 
abrasividade.

Figura 4: Fotoativação da superfície condicionada 
(posteriormente a evaporação do solvente proveniente do 
sistema adesivo) com Grand Valo (Ultradent).

Figura 5: Acréscimo em resina composta (Forma – Ultradent).
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Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Em se tratando de condicionadores ácidos 
fosfóricos, algumas propriedades são desejáveis 
como homogeneidade e baixo escoamento. 



A homogeneidade diz respeito à não separação de 
fases durante a aplicação do produto. Vou 
exemplificar para facilitar: se ao aplicar um ácido 
fosfórico, você viu um líquido transparente ser 
separado do gel azul, esse ácido não está 
homogêneo. 



Já o baixo escoamento é quem permite que 
possamos escolher a estratégia adesiva para 
aplicação, seja ela de condicionamento total 
(esmalte e dentina) ou seletivo (apenas esmalte). 
Produtos muito fluidos não permitem uma aplicação 
apenas em esmalte e acabam condicionando a 
dentina também, o que, dependendo do sistema 
adesivo a ser usado em seguida, pode não ser 
desejável. 



Esses são os principais motivos que EU USO E 
INDICO o condicionador ácido fosfórico 

 da Ultradent. Além das excelentes ULTRAETCH

Figura 9: Polimento utilizando Jiffy Natural Twist (Ultradent) de 
média abrasividade.

Figura 10: Polimento final utilizando Jiffy Natural Twist 
(Ultradent) de baixa abrasividade.

Opinião:

Profa. Raquel Passos

Sócia proprietária da clínica Sorrir Odontologia

Especialista em Dentística Restauradora pela 
Universidade Federal de Uberlândia

Especialista em Prótese pela Associação Brasileira de 
Cirurgiões Dentistas

Professora e Coordenadora do curso "Adesão & 
Cimentação" no Fahl Center em Curitiba-PR

Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de 
Brasília

Consultora do iDent Brasil

Palestrante Nacional
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propriedades, a ponta aplicadora, blue micro tip, 
também garante mais acurácia na aplicação 
permitindo o controle do produto, sem serem 
condicionadas regiões indesejadas. 

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Figura 1: Condicionamento SELETIVO de esmalte com Ultraetch 
– Ultradent® (A). Condicionamento de esmalte e dentina com 
Ultraetch – Ultradent (B).

Opinião:

Prof. Alexandre Machado

Professor da Universidade Federal de Uberlândia – 
ESTES.UFU;

Coordenador do Grupo de pesquisa de Lesões Não 
Cariosos;

Especialista em Prótese Dentária;

Mestre e Doutor em Clínica Odontológica – PPGO.UFU.

A adesão é fundamental na prática odontológica de 
quase todas as especialidades: desde a colagem de 
attachment de alinhadores até restaurações 
extensas e/ou que exigem elevado resultado 
estético. Independente do procedimento, a adesão 
da interface adesiva deve ser maior do que a 
resistência ao cisalhamento e a tração, 
consequentes das forças funcionais (e 
parafuncionais), para maior longevidade do 
procedimento.



Além disso, vale destacar que o sistema adesivo é 
dividido em três etapas (que podem estar 
associadas nos mesmos frascos ou não), sendo: 
condicionador ácido, primer e bond (adesivo 
propriamente dito). A utilização do ácido fosfórico 
(normalmente entre 32% e 37%) é indicado em 
esmalte para sistemas adesivos 
autocondicionantes e universais, e também em 
dentina, para os sistemas adesivos de 
condicionamento total. Independente do protocolo 
adesivo utilizado, o ácido fosfórico deve possuir 
suficiente viscosidade, isso significa que não deve 
ser tão viscoso ao ponto de dificultar o 
espalhamento e aplicação do ácido, e não tão fluido 
que impeça o condicionamento de somente uma 
região de interesse. Nesse aspecto, o Ultra-Etch é 

A

B
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um ácido que cumpre todos esses requisitos, sendo 
de fácil aplicação e excelente tixotropia (Figura 1). 
Além disso, é possível observar baixa presença de 
bolhas comparado a outros ácidos do mercado 
(Figura 2).



Considerando as classificações dos sistemas 
adesivos, o adesivo Peak Bond é considerado uma 
parte do “condicionamento total de 2 passos”, ou 
seja, após o condicionamento do esmalte e dentina 
é aplicado o primer/bond (presentes em um único 
frasco). Sendo um adesivo de condicionamento 
total e por possuir 7,5% de carga inorgânica, o Peak 
Bond é indicado, principalmente, para adesão de 
restaurações com predominância de área adesiva 
em esmalte. Vale destacar que, em um estudo 
clínico randomizado executado pelo nosso grupo de 
pesquisa (LNC-UFU), não houve sensibilidade 

pós-operatória espontânea ao restaurar cavidades 
de lesões não cariosas nas restaurações avaliadas 
ao utilizar sistema adesivo de condicionamento 
total de dois passos (Ultra-etch e Peak Bond) 
(Figura 3).1

Figura 2: Em comparação com outro ácido condicionando 
esmalte/dentina, é possível observar em microscópio portátil 
uma maior homogeneidade do Ultra-Etch, assim como ausência 
de bolhas.

Figura 1: Etapas clínicas de procedimento restaurador de Lesão Cervical Não Cariosas com protocolo de condicionamento seletivo do 
esmalte (Ultra-Etch, Peak SE e Peak Bond).

Figura 3: Etapas clínicas de procedimento restaurador de Lesão Cervical Não Cariosas com protocolo de condicionamento total (Ultra-
Etch e Peak Bond).

1- Machado, AC; Soares, PV; et al. Avaliação laboratorial e clínica de protocolos restauradores de Lesões Cervicais Não Cariosas. Tese de 
doutorado. 2018.
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O que 
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As bombas de vácuo para uso odontológico 
Evotech são grandes aliadas no combate às 
infecções cruzadas, também são responsáveis 
por manter a área de trabalho mais limpa e 
livre dos aerossóis, melhorando 
significativamente a visualização do campo 
operatório e possibilitando ganho de eficiência 
e produtividade. 



Possuem grande capacidade no deslocamento 
do ar, removendo através do vácuo toda névoa 
provocada pelos procedimentos. Removem 
inclusive as partículas oriundas da respiração 
do paciente, fazendo com que os profissionais 
fiquem menos expostos aos riscos de 
contaminação por coronavírus e outras 
doenças infectocontagiosas.



As bombas Evotech utilizam motores WEG e 
conjunto turbina totalmente em BRONZE, o que 
assegura longa vida útil e resistência química 
aos mais variados materiais utilizados nos 
procedimentos odontológicos.



São capazes de gerar grande deslocamento de 
ar e alta pressão (negativa) de vácuo entre 500 
e 650 mmHg, que é o principal responsável por 
remover spray, respiração do paciente, água, 
ácidos e particulados oriundos dos 
procedimentos odontológicos.



A rede de assistência técnica atua em todo 
território brasileiro e fazem desde a instalação 
até manutenções preventivas e corretivas. Especialista e Mestre em Dentística


Proprietário ECO Academy

José Carlos Garófalo, 
você tem Bomba de 
vácuo (Evotech) na 
sua “gaveta”?

https://youtu.be/6lJRwGe1iVw
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Lucas Pizzolotto

Especialista em dentística pela UFSC

Mestre em dentística pela UnG

Doutorando em materiais dentários pela UFRGS

Clínico em tempo integral e professor de cursos de 
pós-graduação.

Queridos, 
Streptoleitores!!

Já chegou o final de ano e eu nem vi nada!!

E como sabemos, final de ano é aquela época 
gostosa de muita alegria, confraternização, espírito 
natalino, uva passa e também da parentada 
aparecer do além pra encher a cara e contar piada 
velha (mais velhas que as do streptotiras)!!
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Falando em piadinha tosca, peguem essa...

Pra finalizar, decidi 
hoje sacanear aqui o 
Prof. Bruno Reis, só 
pra não perder o 
costume.

Valeu pessoal, se o editor chefe deixar eu posto 
uma tirinha de Natal mês que vem.

Abraços, se cuidem!

Resposta: Grande Lucas! Aqui o 
espaço é seu. Já estou ansioso (sem 
apertar os dentes) para a sua charge 
natalina. Abraços
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Aplicabilidade clínica:

Compensações ortodônticas são 
frequentemente realizadas no tratamento de 
maloclusões esqueléticas. Sendo assim, é de 
fundamental importância que cirurgiões 
dentistas conheçam suas indicações e 
limitações para que possam selecionar 
modalidades terapêuticas que sejam 
eficientes frente às expectativas e 
necessidades funcionais e fisiológicas de 
seus pacientes.

Introdução:

No entanto, nem sempre estes pacientes recebem a  
devida intervenção clínica e necessitarão ser 
tratados quando adultos, momento em que são 
viáveis apenas procedimentos considerados mais 
complexos como o tratamento ortodôntico 
compensatório e a cirurgia ortognática. Assim 
sendo, faz-se importante ressaltar que estas opções 
terapêuticas nem sempre fornecem resultados 
integrais ao paciente, fazendo com que o cirurgião-
dentista seja um importante intermediador na 
decisão para a realização de qualquer conduta.2,3

As discrepâncias esqueléticas dos ossos maxilares 
caracterizam-se pelo desenvolvimento anormal e 
desproporcional entre mandíbula e maxila, sendo 
responsáveis pelo estabelecimento de padrões 
oclusais e faciais inadequados. Idealmente, estas 
variações da normalidade devem ser conduzidas 
por meio de tratamento ortodôntico preventivo ou 
interceptativo durante o período que antecede a 
puberdade, uma vez que em indivíduos jovens é 
notória maior maleabilidade óssea.1

Palavras-chaves: Maloclusões Esqueléticas; 
Tratamento Ortodôntico Compensatório; Cirurgia 
Ortognática.

Metodologia:
No presente trabalho foi realizada uma revisão da 
literatura de abordagem qualitativa e exploratória, 
fomentando o aprofundamento do conhecimento 
científico e sintetizando resultados a respeito do 
tratamento ortodôntico compensatório (TOC). Para 
isso, foram selecionados artigos científicos de                 
relevância disponibilizados nas principais 
plataformas de dados científicos na área da saúde 
como “PubMed”, “Scielo”, “MedLine” e “Lilacs”. 
Utilizou-se também o fluxograma PRISMA (Figura 
01), descritores e operadores booleanos como 
“Orthodontic camouflage”, “Jaw discrepancies AND 
treatment”, “Jaw discrepancies AND Orthodontic 
camouflage" e “Jaw discrepancies AND Orthodontic 
camouflage AND Orthognathic surgery” todos 
usados de forma isolada ou, quando possível, em 
combinação a fim de criar uma estratégia para a 
seleção de artigos que melhor se direcionavam ao 
assunto desejado.



Foram incluídos na pesquisa relatos de casos, 
ensaios clínicos, meta-análises e revisões 
sistemáticas da literatura publicadas na língua 
inglesa e portuguesa, sendo estes da última década. 
Além disso, foram adicionados alguns trabalhos 
fora deste período, uma vez que, são considerados 
clássicos e extremamente relevantes ao tema. Os 
artigos que abordavam tratamentos ortodônticos 
em pacientes com maloclusões de etiologia 
unicamente dentária foram excluídos (Figura 01).
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Desenvolvimento:
É consensual entre os autores que as discrepâncias 
esqueléticas caracterizam-se pelo 
hipodesenvolvimento ou hiperdesenvolvimento não 
harmônicos dos arcos maxilares. Sabe-se também 
que estas alterações originam-se de fatores 
genéticos e de hábitos deletérios que interferiram 
diretamente sobre a fase de maturação óssea. 
Devido a isso, são instaladas alterações de 
proporcionalidade entre maxila e mandíbula, 
gerando padrões faciais desfavoráveis e oclusão 
insatisfatória.2,4,5



Estudos comprovam que a prevalência de 
maloclusões está em uma parcela considerável da 
população, sendo que é possível observar tal 
condição oclusal em aproximadamente 75% das 
pessoas, sendo que 28% destas, consistem em 
maloclusões esqueléticas.1,2,3 Outras pesquisas 
realizadas em períodos distintos comungam de 
resultados semelhantes, nas quais foi observado 
que 65% da população residente nos Estados 
Unidos apresentam algum nível de maloclusão.6 

Dada a alta prevalência desses acometimentos, é 
extremamente importante o desenvolvimento e o 
aprimoramento de métodos e técnicas que 
maximizem os resultados e minimizem as 
repercussões negativas, estabelecendo 
planejamentos e tratamentos que contemplem 
resultados estéticos, funcionais e fisiológicos.1,2,3



A literatura contemporânea concorda que o 
tratamento das maloclusões esqueléticas deve 
ocorrer precocemente, precedendo a puberdade, 
uma vez que, quando  tratadas em momento 
oportuno, por meio da ortodontia interceptativa, 
possibilitam a exploração do desenvolvimento dos 
ossos gnáticos, estimulando ou retraindo seu 
crescimento, favorecendo, assim, o exercício 
apropriado das funções do sistema 
estomatognático.3 Muitas das vezes, devido à falta 
de conhecimento dos familiares e imperícia dos CD, 
estas discrepâncias nem sempre recebem a devida 
atenção durante a fase pré-puberal e acabam sendo 
negligenciadas. Como consequência disso, 
viabilizam-se apenas intervenções mais complexas 
como o TOC e a cirurgia ortognática (CO), posto 
que, quando estabelecida

Figura 1: Bases de dados utilizadas e quantidade de artigos encontrados e utilizados.
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a maturidade óssea, tornam-se inviáveis estímulos 
que impulsionem ou retraiam o desenvolvimento do 
esqueleto facial.7



É imperioso destacar que, em determinados 
momentos, intervenções cirúrgicas são 
indispensáveis para se realizar correções de 
deformidades graves, como aquelas presentes em 
pacientes sindrômicos, portadores de fissuras 
palatinas, bem como aqueles que já passaram pela 
fase puberal e permaneceram sem tratamento após 
a concretização do período de crescimento 
craniofacial 3, 8, 9. Contudo, é importante frisar que 
os tratamentos das deformidades craniofaciais são 
melhor abordados durante o período pré-puberal, 
onde os ossos gnáticos ainda estão em fase de 
desenvolvimento de sua proporcionalidade1, 7, 10.



Uma vez que a evolução da odontologia 
disponibiliza diversas alternativas para o tratamento 
de uma mesma alteração, cabe ao cirurgião-
dentista, por meio de seu  conhecimento técnico-
científico, juntamente com o paciente, discutir qual 
será a alternativa que melhor favorece as 
expectativas e a casuística terapêutica adotada, 
avaliando se os procedimentos propostos serão 
capazes de atingir os resultados funcionais 
almejados e suprir as necessidades dos 
indivíduos.3,7,11



O TOC, também denominado “camuflagem 
ortodôntica”, fundamenta-se na realização de 
movimentações dentárias direcionadas por 
dispositivos ortodônticos que objetivam estabelecer 
oclusão satisfatória entre os maxilares em 
indivíduos adultos, mesmo quando existe 
discrepância esquelética.11 Portanto, consiste na 
realização de movimentações dentárias que visam 
compensar e mascarar a desproporcionalidade 
esquelética existente.7,12 De maneira oposta, o 
tratamento orto-cirúrgico envolvendo 
descompensação ortodôntica associada à CO, com 
o objetivo de reposicionamento das estruturas 
ósseas maxilares e mandibulares, visa instaurar o 
equilíbrio oclusal, estético e funcional do sistema 
estomatognático.13

É coerente que maloclusões esqueléticas interfiram 
diretamente sobre os tecidos dentais e faciais. No 
entanto, segundo estudos publicados recentemente, 
a problemática vai além e pode comprometer a 
homeostasia do corpo humano. Relatos mostram 
que obstruções das vias aéreas, apneia obstrutiva 
do sono, distúrbios gástricos e fisiológicos, 
deficiências imunológicas e retardo do 
desenvolvimento, possuem relação íntima com o 
quadro oclusal dos pacientes.2,14 Pode-se 
constatar, ainda, que desarmonias oclusais 
esqueléticas são diretamente proporcionais à 
qualidade de vida no aspecto social e emocional 
dos pacientes, além do bem estar intelectual, 
psicológico e das habilidades sociais.2,14



As maloclusões esqueléticas podem também estar 
intimamente associadas a dificuldades 
mastigatórias, traumatismos dentários, bruxismo e 
apinhamento dentário. Comparando pacientes que 
possuem ou não essas discrepâncias, é possível 
observar que aqueles que apresentam tal discrasia 
têm maior chance de possuírem lesões cariosas, 
elementos dentários tratados endodonticamente ou 
até mesmo perdidos, quando comparados à 
indivíduos de oclusão estável.2,14,15,16 Outros 
acometimentos como hipertensão arterial, gastrite, 
úlceras estomacais, cefaleia, miopia, doenças 
degenerativas do coração, das articulações e dos 
dentes também podem estar relacionados às 
maloclusões esqueléticas, podendo estar 
associados ao estresse constante  gerado pela 
contração anormal dos músculos, desencadeando a 
quebra da homeostasia corporal. Sendo assim, é 
possível constatar que o sofrimento constante é um 
dos principais fatores responsáveis por 
desencadear o estresse corporal, podendo levar a 
quadros de sintomatologia álgica miofascial e/ou 
hipertensão como consequência da escassez de 
circulação sanguínea causada pela contração 
ineficaz dos músculos lisos.2,17,18,19,20



A grande maioria dos autores compreendem que é 
de fundamental importância que o cirurgião-dentista 
observe criteriosamente fatores que direcionam ao 
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plano de tratamento que melhor se adeque à 
solução de tais variações esqueléticas sem que 
haja comprometimento estrutural e funcional. 
Dentre elas, destacam-se três critérios consensuais 
de  extrema relevância como: queixa principal, 
fatores socioeconômicos e fatores 
fisiológicos.3,11,21,22,23,24,25.



As evidências apresentadas até o momento vigoram 
que análises cefalométricas devem ser sempre 
abordadas, uma vez que estas permitem a 
compreensão da magnitude das alterações dos 
ossos gnáticos e sua íntima relação com os tecidos 
moles, orientando o profissional em uma conduta 
assertiva no que tange à limites funcionais e 
anatômicos. Devem ser avaliadas também as 
dimensões das estruturas ósseas alveolares, uma 
vez que movimentações compensatórias podem 
exceder os limites anatômicos ósseos no sentido 
vestíbulo-lingual, provocando o desenvolvimento de 
reabsorções radiculares e fenestrações da tábua 
óssea alveolar.2,26,27,28,29,30,31 A literatura 
apresenta também que a análise das dimensões 
vestibulares e palatinas dos ossos alveolares são de 
fundamental importância para indicar tratamentos 
compensatórios, posto que significantes 
movimentações vestíbulo-linguais dos ápices 
radiculares em direção à cortical são esperadas 
nesta modalidade terapêutica. Portanto, deve-se 
considerar o risco de movimentações que excedam 
delimitações anatômicas, uma vez que a mesma 
pode resultar na inibição dos movimentos 
ortodônticos, fenestração da cortical óssea e até 
mesmo reabsorção radicular.23,24



Estudos recentes apontam que a apneia obstrutiva 
do sono é um fator norteador para a realização de 
TOC, pois sabe-se que esse tratamento não abrange 
resultados relacionados à ampliação das vias 
aéreas. Assim sendo, o tratamento de discrepâncias 
maxilomandibulares associadas à apneia obstrutiva 
do sono são melhor contemplados pela CO, onde 
ocorre o avanço ativo e permanente da mandíbula, 
ocasionando no aumento do diâmetro das vias 
áreas. Estes trabalhos mencionam, ainda, que em 

circunstâncias menos graves, em que se possibilita 
a realização de camuflagens ortodônticas, o 
paciente será dependente de dispositivos 
ortodônticos que realizem o deslocamento da 
estrutura mandibular, viabilizando a liberação 
forçada das vias aéreas. No entanto, o uso crônico 
destes dispositivos pode trazer repercussões 
negativas para as articulações 
temporomandibulares e para a qualidade de vida do 
usuário.21,22,25,32



Ao confrontar as informações apresentadas pelos 
trabalhos publicados na última década, é possível 
constatar que apesar da camuflagem ortodôntica 
apresentar resultados satisfatórios em relação a 
quesitos oclusais, não são esperadas melhorias 
significativas no quadro estético do paciente, 
sabendo que as movimentações são unicamente 
dentárias e as discrepâncias esqueléticas 
permanecerão. Portanto, a análise das expectativas 
pessoais dos pacientes é de extrema importância, 
sendo notória a influência direta sobre a qualidade 
de vida e saúde psicológica de pacientes que 
tiveram suas expectativas devidamente abordadas e 
sanadas.3,11,33,34



Para tanto, a literatura aponta que em pacientes 
portadores de padrões faciais do tipo III, são 
esperadas melhorias no aspecto estético apenas 
em alterações esqueléticas consideradas pequenas. 
Entretanto, se as alterações da normalidade forem 
graves, a camuflagem não apresenta bons 
resultados, gerando piora no quadro estético, uma 
vez que a lingualização dos incisivos mandibulares 
pode fazer com que o aspecto de queixo alongado 
seja aumentado. É importante frisar que as 
expectativas dos pacientes, em especial aqueles 
que apresentam assimetrias faciais moderadas ou 
severas, são de extrema importância para o 
estabelecimento da conduta terapêutica que, em 
sua maioria, são tratadas com técnicas orto-
cirúrgicas.11 Estudos também apontam que embora 
essas discrepâncias esqueléticas padrão III possam 
ser tratadas durante a dentição decídua e mista, ou 
seja, durante a infância, os padrões esqueléticos 
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tendem a piorar com a idade, pois tendem a 
recidivar, trazendo dificuldade para o êxito do 
tratamento.11,35,36



No que tange as discrepâncias esqueléticas de 
padrão facial II, resultados estéticos favoráveis 
também não são observados no TOC, uma vez que 
apenas os parâmetros oclusais seriam sanados e o 
aspecto de mandíbula retrusa não seria 
contemplado por essa modalidade de tratamento. 
Ademais, resultados funcionais relativos aos 
distúrbios respiratórios obstrutivos do sono, 
fortemente associado a esses pacientes devido a 
retrusão mandibular e compressão das vias aéreas, 
também não seriam alcançados.11,21,22,23,24 
,25,32,35,36



Sendo assim, a interpretação da literatura atual, nos 
leva a compreender que o TOC não é capaz de 
desencadear alterações faciais importantes, muito 
menos corrigir discrepâncias esqueléticas, uma vez 
que sua indicação está relacionada exclusivamente 
à camuflagem de discrasias ósseas consideradas 
simples. Assim sendo, faz-se de fundamental 
importância conhecer as queixas principais dos 
pacientes e saber indicar corretamente o protocolo 
terapêutico.11,37 Embora, seja notório que os 
resultados relacionados à estabilidade do 
tratamento e aos  resultados estéticos, funcionais e 
oclusais sejam melhor abordados pelo tratamento 
orto-cirúrgico, é consenso entre os autores que este 
possui grande valor agregado devido a sua 
complexidade, não sendo considerado, muitas 
vezes, economicamente acessível.3,11

Conclui-se que a realização do TOC gera 
resultados funcionais e estruturais limitados, 
podendo ser considerado aceitável apenas 
em pequenas compensações.

Além disso, não devem ser esperadas 
repercussões estéticas sobre o sistema 
estomatognático, uma vez que este tipo de 
tratamento, realiza manipulações 
exclusivamente dentárias.

Conclusão:

É importante salientar que condutas apenas 
ortodônticas acabam tornando-se atraentes 
aos pacientes, devido ao valor mais 
acessível e aos riscos reduzidos quando 
comparado ao tratamento orto-cirúrgico. 

O entendimento de fatores limitantes da  
camuflagem ortodôntica são de suma 
importância para uma indicação precisa e 
correta do tratamento mais adequado e 
permite o bem-estar do paciente frente a 
critérios estruturais, estéticos, fisiológicos e 
funcionais.
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De: Guilherme Faria Moura

Para: Sérgio Sraiva e  Angelo Raphael

“Gostaríamos de parabenizar vocês pela 
brilhante trajetória que construíram e que com 
certeza ainda tem muito a dar para à 
odontologia!!



Naquele curto, porém fantástico bate papo 
que tivemos no iknow Cast nos mostrou que 
nada é “sorte” e sim fruto de um grande e 
sólido trabalho!!!!



Vocês são inspiração para quem realmente 
busca conhecimento verdadeiro!!

Obrigado por fazerem odontologia de forma 
tão brilhante!!”

Fala pessoal, tudo bem? No mês de outubro, 
comemoramos o mês dos professores. E os 
professores do iKnow receberam uma 
homenagem incrível escrita por diversos 
dentistas!



As mensagens foram tão confortantes e 
incentivadoras, que decidimos reservar um 
espaço para publicar também no iKJ, afinal a 
coluna weKnow é o nosso canal de 
comunicação aberto entre todos da 
comunidade iKnow!



Fica nosso agradecimento a todos os colegas 
que aceitaram o convite para homenagear os 
professores e também aos nossos experts!

36

De: Mariana Naufal 

Para: Altamiro Flávio

“O Prof. Dr. Altamiro Flávio @altamiroflavio é 
exemplo de profissional e ensina os seus 
casos complexos  por meio de empolgantes e 
desafiadores procedimentos.



O senhor é inspiração para todos que querem 
aprender Harmonização Orofacial. Continue 
influenciando através do saber e exemplo!”

De: Alexandre Machado 

Para: Gustavo Petris

“O Prof. Gustavo Petris é um grande 
professor! 



Desde que tive a oportunidade conhece-lo, já 
admira o seu trabalho. A sua simplicidade é 
gigantesca e diretamente proporcional ao seu 
conhecimento e habilidade técnica. 



Após assistir a sua participação no iKnow 
Cast, fiquei ainda mais inspirado pela sua 
história e dedicação à odontologia.



Parabéns Petris! Você é inspiração de dentista 
e professor. Que você continue 
compartilhando seus conhecimentos de 
forma tão brilhante.”
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De: Victor Hugo P. Sousa

Para: Rodrigo Vivan

“O processo para a obtenção de 
conhecimentos vai muito além de assistir 
aulas e realizar algumas anotações. Pode-se 
dizer que o aprendizado está fortemente 
associado com a obtenção da capacidade de 
executar ou transmitir com segurança 
informações que foram humildemente 
repassadas por grandes heróis, também 
chamados de professores!



No mês dos professores, não poderia deixar 
de homenagear um grande mestre: Rodrigo 
Vivan! Sou grato por todo o aprendizado que 
obtive através de você e posso afirmar que 
um bom professor é aquele que inspira seus 
alunos a buscar por novos conhecimentos!”

De: Adriana Giuliani Buossi

Para: Thiago Fonseca

“Ser professor é ser um condutor de almas e 
sonhos. É lapidar diamantes!



Quem compartilha o que sabe muda a história 
de quem aprende!



O iknow tem mudado minha história. 
Obrigada! Feliz dia dos professores, a você 
Thiago Fonseca e a todos os professores!!!”

De: Thaís Maia

Para: Heitor Cosenza

“Aprender com você é inspirador. Você é um 
professor facilitador, que foca na resolução e 
não no problema.



Que sua entrega continue sempre assim, 
baseada na motivação que você carrega 
dentro de si e no movimento, na ação. 
Obrigada por estar sempre disponível e por 
compartilhar todo seu conhecimento de uma 
vida toda buscando o melhor para os 
cirurgiões dentistas e a Odontologia.



Capricho, dedicação, treinamento... cada vez 
mais só ganhamos com você!  Feliz dia do 
professor, sucesso!”

De: Camila Lopes

Para: Carlos Eduardo Godoy

“Obrigada por transmitir tanto conhecimento 
de forma descomplicada! Você merece nosso 
reconhecimento pelo esforço, por si doar e 
fazer com paixão seu trabalho!



Feliz dia dos professores!!”
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De: Jessica Ferreira

Para: Alexandra Dias & Sérgio Kahn

“Falar de vocês como professores é uma 
tarefa muito especial, primeiro porque vocês 
dois são profissionais que já admiro há tantos 
anos por agregarem tanto conhecimento a 
nós cirurgiões dentistas apaixonados por 
Periodontia. Segundo que vocês são 
inspirações para nós, por serem professores 
fantásticos que transmitem conhecimento 
com tanto amor, dedicação e facilidade.



De fato, conseguem desvendar a manipulação 
tecidual, por nos ensinarem com tanta 
sabedoria, simplicidade e experiência clínica. 
Me considero privilegiada em poder aprender 
tanto com vocês, por serem tão acessíveis e 
sempre disponíveis para planejamento de 
casos simples aos mais complexos, e 
também para discussão de assuntos 
relevantes na literatura.



Obrigada por serem tão especiais e me 
ensinar tanto!”

De: Cristiane B Corsini

Para: Bruno Reis

“No mês especial do Dia dos Professores, 
quero deixar minha homenagem ao Bruno 
Reis. Um mestre muito especial da equipe 
iKnow, que o acompanho desde que o iKnow 
ainda era um projeto.



A primeira live que assisti deste professor 
incrível, senti que se tratava de um 
profissional diferenciado, um exemplo de 
mestre, que se preocupa em ensinar com 
excelência e muita didática, além de 
compartilhar toda sua experiência. E mais, 
que tem um propósito acessível a todos os 
níveis de dentistas, do faixa branca ao faixa 
preta.



Assim, deixo minha eterna gratidão a você 
Bruno, por estar transformando minha vida 
clínica e contribuindo para minha evolução.



Parabéns e que você continue sendo este 
professor abençoado, para seguir com todos 
os seus projetos e continue a fazer a 
diferença em nossas vidas.

Obrigada ”️

De: Andrea Tolentino

Para: Ana Cecília Aranha

“Em muitas das vezes a Ana Cecília nem 
percebe, mas a sua LUZ ilumina o caminho de 
muita gente. E com isso, quebra-se 
paradigmas, constrói-se uma nova 
consciência e trilha-se uma nova história.

Ou seja, ensinar é poder, é fazer a diferença. E 
ela faz a todos que tem a SORTE de conhece-
la e conviver com ela. 



Feliz Dia a quem compartilha, ensina, aprende, 
orienta, torce, conduz e inspira. 



Feliz seu dia Professora.”
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De: Kayoko Okada

Para: Paulo Vinícius

Caro e queridíssimo mestre PV

Gostaria de deixar aqui o relato de uma 
dentista de 35 anos de profissão que se 
formou numa das faculdades mais tops do 
mundo e que após algum tempo achou que 
não havia mais nada de novo na Odontologia 
após o boom da Implantodontia... (ô 
ignorância né?🤦 ♀️ )



Com a HOF até me animei um pouquinho...



Reabilitadora que sou, sempre atuei na área 
da Prótese e Estética e apesar de acompanhar 
todos os CIOSP e fazer muito cursos de 
atualização, passei a ter a impressão que não 
havia mais nada de novo na Odontologia que 
me fizesse deixar com os olhos vidrados e 
coração batendo forte... Ou melhor,  no fundo 
ninguém havia me trazido soluções para um 
dos problemas que mais acometiam meus 
pacientes e isso foi me desanimando, pois de 
nada adiantava eu ser uma reabilitadora 
porreta que entendia de Oclusão, de 
Periodontia, de Ortodontia e não conseguir 
parar um processo de  envelhecimento bucal 
como um todo. E falar para o paciente que ele 
não podia escovar os dentes com força ou 
mesmo não usar escova dura...era muito 
frustrante ...

E assim surgiu você na minha vida com a 
Nova Ordem da Odontologia.



Luzes na ribalta se acenderam e esse seu 
conceito de elevar toda uma classe 
odontológica para um nível acima com muito 

compartilhamento de conteúdo, me cativou 
profundamente.Virei fã !!! 



E posso  descrever minha vida profissional em 
APV e DPV ( antes ou depois do PV) por tanto 
impacto que causou.



Hoje sei o quanto a Ciência norteia a nossa 
clinica diária por isso temos que continuar 
estudando sempre. E assim você reavivou 
minha alegria de trabalhar através do 
conhecimento. E me incentivou a pensar 
antes de falar ou agir.



Não tenho palavras para descrever seu 
merecimento PV Você nasceu para 
difundir seu conhecimento com toda essa 
força e energia que carrega dentro de si. Você 
tem o dom de impactar e transformar vidas!!!



Eu daqui só posso agradecer essa sua 
grandeza de alma!!! ️ MUITO 
OBRIGADA!!! Voa PV, o céu é o limite!

Ao Mestre com muuuuuiiitooo carinho!!!

https://youtu.be/WVTDVp2ui20
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Quer 
aparecer 
aqui?
Envie para o e-mail: 

seus elogios, 
críticas, comentários e até seu caso clínico 
para comentarmos aqui. 

ikjournal@iknowodonto.com 

mailto:ikjournal@iknowodonto.com
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