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O que tem no iKNOW JOURNAL?

Fala pessoal, 
tudo bem?
Temos aqui mais um número do iKnow 
Journal para você aproveitar muito conteúdo 
clínico-científico. O iKJ v.2 n.6 vem para trazer 
muitas informações, reflexões e críticas sobre 
os mais diversos temas do mundo 
odontológico. 



Assim, gostaríamos de agradecer aos nossos 
autores por engrandecerem este número com 
tanto conteúdo de qualidade. E não podemos 
deixar de agradecer à comunidade iKnow que 
nos motiva diariamente a continuar 
expandindo este projeto. 



Pronto pra conferir o que você vai encontrar 
no iKnow Journal – Vol 02 – Número 06? 

Quem nunca sentiu a falta daquele conselho no 
início da carreira para saber o melhor caminho a 
seguir? No editorial deste número do iKJ, nosso 
editor-chefe, Alexandre Machado, escreveu uma 
excelente reflexão sobre como e quando escolher a 
especialidade. Não deixe de conferir esse conselho 
que pode te poupar tempo e frustrações na 
profissão. 

Opinião e ciência

de laser nessa abordagem clínica. Não deixe de 
conferir esse show de evidência científica e com a 
expertise da autora sobre o tema!

As mudanças no estilo de vida da população 
causaram o aumento significativo na prevalência de 
hipersensibilidade dentinária. Por isso, a autora Ana 
Cecilia Aranha traz o tema “Evidências Científicas 
do Controle de Dor da Hipersensibilidade 
Dentinária” para discutir o uso dos diferentes tipos 

O risco de dor pós-operatória nos procedimentos 
odontológicos existe, incluindo quando falamos de 
tratamento endodônticos. O autor Vinícius Caixeta 
descreve na coluna Oral Care diversas estratégias e 
pontos a serem observados para te ajudar a 
prevenir/reduzir dor pós tratamento endodôntico.

Editorial
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Oral Care

Você gostaria de saber o que respeitados nomes da 
odontologia tem na “gaveta” do consultório? Na 
coluna “O que tem na minha gaveta?” diversos 
dentistas e professores irão expor e discutir 
produtos que utilizam no dia-a-dia do atendimento 
clínico. E os produtos da vez são o Maxcem Elite 
Universal (Kerr) e a Linha Clinpro   (XT Varnish e 
White Varnish – 3M). Vem conferir o que os 
professores Bruno Reis e Alexandre Machado 
falaram sobre esses produtos.

O que tem na minha gaveta

E mais uma vez, nossos amigos Andre Maia e Cauli 
Capille trazem com muito bom humor algumas 
reflexões sobre a classe odontológica. E aí, qual 
parte da revista você mais lê? O que você faz com 
aquela restauração indireta desadaptada ou qual 
sua conduta clínica frente a sulcos pigmentados? 
Vem dar umas risadas com a gente! 

Fun - @iatrogenia.odonto

Qual o tratamento proposto para lipoma em mucosa 
oral? Qual a longevidade (sobrevida) de 
restaurações anteriores em resina composta? 
Venha conferir os artigos de caso clínico e revisão 
de literatura com muito informação interessante!  

Artigos Científicos



O que tem no iKNOW JOURNAL?

A estreia da Sala de Aula do iKnow Journal aborda 
o tratamento reabilitador de dentes com destruição 
extensa. Além de um texto resumido sobre o 
assunto, o professor Luis Morgan também nos 
presenteou com uma aula incrível sobre 
“Reconstrução de dentes extensamente destruídos” 
para você assistir do conforto da sua casa. Não vai 
perder uma oportunidade dessas, vai? Então clica 
no vídeo e aproveita a aula!

Sala de Aula do iKnow Journal

2

Vem com a 
gente! 

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

Equipe iKnow Journal
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Não à 
especialização 
precoce!
Alguns devem estar pensando: “Lá vem mais um 
editorial de desabafo!” Entenda como quiser, mas eu 
prefiro que você tenha um pensamento do tipo: “Lá 
vem mais um editorial com conselhos sobre a 
profissão (ou sobre a vida)”. Mas, antes disso, eu 
preciso deixar claro que ainda me considero um 
jovem profissional (com apenas 10 anos de 
profissão) e minha carreira é quase toda baseada 
em uma vivência acadêmica! Não tenho a pretensão 
de ser mentor de ninguém, mas já presenciei 
algumas situações acadêmicas que valem a pena 
serem abordadas como conselho. E é justamente 
por isso, que quero alertar aos mais novos na 
carreira odontológica ou quem está procurando se 
reinventar na profissão.

Quando o ensino médio está prestes a ser concluído 
e o vestibular/ENEM se aproximam, bate aquele 
“frio na barriga” e ansiedade. Será que escolhi o 
curso certo? Se considerarmos que a evasão de 
cursos superiores é em torno de 26% (sendo 18% na 
rede pública e 30% na rede particular),1 a resposta 
para esta pergunta é NÃO! Os motivos para a 
evasão são vários: 

E vamos ao início: qual a primeira escolha 
realmente impactante, do ponto de vista da nossa 
formação, em que devemos assumir as 
consequências futuras e as responsabilidades? 
Justamente, a escolha do curso superior.

1- imaturidade; 2- ausência de percepção sobre o 
que realmente tem mais familiaridade e prazer em 
executar; 3- falta de experiência prática com a área 
do curso; 4- situação social/econômica (dinheiro, 
moradia, custos da mensalidade ou dos 
materiais/equipamentos); 5- além de todos os 
desafios e frustrações do início da faculdade.



Estas frustações são muito comuns no início da 
graduação: a taxa de evasão média no primeiro ano 
de curso é de aproximadamente 15%.1 Quem aqui 
nunca sentiu essa desilusão inicial e pensou: “Já 
passou quase um ano de curso e até hoje não atendi 
um paciente?” ou “Quando vou começar 
efetivamente a aprender o conteúdo específico da 
odontologia?”. 



Pois bem, superamos essa fase, não é mesmo? No 
meu ponto de vista, ainda não! Apenas mudamos 
as escolhas precoces.

Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)

1- Mapa do Ensino Superior no Brasil - 10ª Edição.



Editorial

Vivemos em um mundo ansioso. E para suprir 
esses anseios iniciais da graduação, percebo a 
necessidade de as pessoas buscarem “acelerar o 
tempo”. No primeiro período, já escuto sobre: “Eu 
quero ser CTMBF” ou “Faço odontologia para ser 
ortodontista” e até “Só gosto de atender criança. 
Serei odontopediatra” [antes de entrar no mérito da 
discussão, quero deixar claro que as especialidades 
citadas são somente exemplos: você pode 
substituir por: implantodontia, HOF, endodontia, 
dentística ou qualquer outra, que a ideia central 
continua com o mesmo sentido!]. Qual a minha 
visão sobre essa situação? Calma! Respira! 



Que legal você já ter em mente uma área de maior 
interesse. Mas, aproveite ao máximo a sua 
graduação para se formar como um excelente 
clínico!



Entenda que acompanhar o professor em 
atendimentos e fazer uma pesquisa na área não 
pode ser o fator decisivo para escolher sua 
especialização ou o caminho da docência/pesquisa. 
Em alguns casos, estas escolhas precoces ficam 
ainda mais gritantes na defesa do TCC, com alguns 
comentários taxativos dos colegas, como: “minha 
protesista preferida”, ou “periodontista perfeito” e “o 
cara do clareamento”! A sensação que passa, é de 
que somente o TCC (seja pesquisa ou caso clínico) 
resume a graduação em odontologia. E que a 
formação foi somente na área de maior interesse. 
Parece que estão esquecendo de ser dentista! 
Esquecendo de entender da anatomia (micro e 
macro), fisiologia, patologias, diagnósticos e 
tratamentos – de forma multidisciplinar e 
multiprofissional.

Tem 
certeza do 
que gosta? 
Faça sua 
escolha!

E depois, não está 
satisfeito? 

Ainda não se sente seguro em qual área se 

aprofundar? Ganhe experiência clínica, 

faça alguns cursos de imersão em áreas 

diversas, aprenda ainda mais sobre a 

odontologia. Aí sim, faça sua(s) escolha(s)! 

Vale um lembrete: você não é “obrigado” a 

se especializar assim que termina a 

faculdade (e nem depois, apesar de eu 

considerar a especialização uma formação 

importante).

Obs: Caso ache que conselho bom não se dá, e sim 
se vende, sugiro mais amor na sua vida!️ 

Você é dentista! Há um caminho enorme 
de possibilidades na nossa profissão.

4

VÁ NO SEU TEMPO! 



Opinião e ciência
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Evidências científicas do 
controle de dor da 
hipersensibilidade 
dentinária com laser de 
baixa e alta potência

por Ana Cecília Aranha
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Acredito que não preciso repetir que a incidência e a 
prevalência de lesões não cariosas (LNC), 
recessões gengivais (RG) e hipersensibilidade 
dentinária (HD), têm aumentado consideravelmente 
nos últimos anos. Essas doenças, cuja causa está 
diretamente relacionada à exposição da dentina, 
abertura de túbulos dentinários e vulnerabilidade do 
esmalte dental são um reflexo de mudanças no 
estilo de vida da população em geral.1,2,3 Essas 
mudanças incluem o maior consumo de alimentos e 
bebidas ácidas associados ao estresse da vida 
moderna, o desenvolvimento de hábitos 
parafuncionais entre outros muitos fatores.4,5 



De caráter multifatorial, a etiologia das LCNC e HDC 
envolve três mecanismos: estresse mecânico 
(tensão), erosão/corrosão (degradação química) e 
atrito (fricção).5,6 O tratamento está diretamente 
relacionado ao controle dos fatores causais e ao 
controle da dor e, para tanto, muitos são os 
tratamentos propostos. De forma geral, estes 
tratamentos podem ser subdivididos em agentes 
dessensibilizantes de ação neural e agentes de 
ação obliteradora.

Ana Cecília Aranha

Professora Associada do Departamento de Dentística


Laboratório Especial de Laser em Odontologia (LELO)


Faculdade de Odontologia - Universidade de São Paulo (FOUSP)


Sócia Fundadora da São Paulo Dental Studio

Entre os diversos protocolos utilizados, a 
dessensibilização dentinária com lasers vai 
depender de diversos parâmetros como do 
comprimento de onda, da potência do equipamento 
e potência emitida, irradiância, taxa de repetição, 
densidade de energia, dose por ponto, tempo e 
frequência de irradiação, assim como dos métodos 
utilizados para se determinar a dor.7,8,9

Procurando por uma solução eficaz 
ao tratamento da HD, os lasers 
foram introduzidos como uma 
alternativa inovadora, 
conservadora, reproduzível e eficaz. 

Deve-se lembrar que a 
dessensibilização 
dentinária com laser 
tem se focado em duas 
abordagens:

1) Terapia de Fotobiomodulação através 
dos lasers de baixa potência

A

B

Figura 1: Irradiação com laser de baixa potência (DMC 
equipamentos) em dois pontos: cervical (A) e apical (B); com 
comprimento de onda infravermelho/780nm, 100mW de 
potência, 1J de energia por ponto.
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Uma visão global dos estudos relacionados ao 
controle da dor da HD com uso dos lasers mostra 
uma grande variedade de equipamentos e 
parâmetros de irradiação. Levando-se em 
consideração a subjetividade da HD e a dificuldade 
em avaliar seus sintomas objetivamente, observa-se 
na literatura resultados contraditórios.8,9,10,11 Essas 
variações em protocolos e métodos de avaliação de 
dor fazem com que seja difícil comparar os estudos 
e as evidências científicas acabam sendo fracas.



Apesar das revisões sistemáticas mostrarem que o 
controle da dor da HD com lasers ainda não possui 
evidência forte para sua indicação clínica, essa 
posição deve ser vista com cuidado.8,12,13 Muitas 
variáveis permanecem sem resposta e não são 
claras, o que torna a terapia com lasers de alta e 
baixa potência questionáveis. Poucos são os 
estudos conduzidos que sejam duplo cego, 
randomizados e controlados com a adição de um 
grupo placebo. Porém, clinicamente, observa-se um 
efeito positivo com relação à diminuição da dor 
após a irradiação com os lasers de alta e baixa 
potência, como observado nos atendimentos e nas 
pesquisas realizadas no Laboratório Especial de 
Laser em Odontologia (LELO) do Departamento de 
Dentística da FOUSP. 

Para trazer essa discussão à tona, um grupo de 
pós-graduandos do programa de Odontologia, das 
áreas de concentração em Dentística e Laser se 
reuniram para desenvolver uma revisão sistemática. 
O trabalho teve como objetivo avaliar os dados 
científicos atuais em relação à efetividade da 
terapia de fotobiomodulação como um método de 
controle da dor no tratamento da HDC. Os autores 
realizaram a seguinte pergunta: “Os lasers de baixa 
potência são efetivos no controle da dor da HDC?” e 
este foi o título do trabalho publicado no periódico 
Lasers in Medical Science. 



Para o início do trabalho, realizamos uma ampla 
busca de artigos na literatura e um total de 280 
artigos foram encontrados. Após análise dos 
critérios de inclusão e exclusão, somente doze 
artigos foram qualificados para inclusão nesta 
revisão sistemática. Entre esses 12 artigos, os 
autores encontraram uma grande variabilidade de 
protocolos, porém em nenhum deles foi 
mencionado algum efeito adverso quando da 
irradiação com lasers de baixa potência. Da mesma 
forma, os trabalhos mostram uma efetividade 
interessante, porém sugerem novos trabalhos 
clínicos para que a evidência científica possa ser 
cada vez mais forte.



Submetemos o artigo para publicação e alguns 
meses depois recebemos a resposta que ele havia 
sido aceito, porém com a necessidade de se realizar 
revisões. A maior correção e a mais decisiva para o 
aceite final foi a pergunta do primeiro assessor da 
revista. Ele dizia algo como: “avaliem os 12 
trabalhos selecionados e vejam se em todos eles 
vocês conseguem reproduzir os protocolos”. 
Revisamos os 12 trabalhos e realmente somente em 
3 conseguíamos reproduzir os mesmos parâmetros 
de irradiação. Em alguns deles, faltavam-nos dados 
como o spot size do equipamento (o tamanho do 
feixe laser), tempo de irradiação, até mesmo a 
marca comercial do laser utilizado. Retiramos 9 
artigos da revisão e deixamos somente 3. 
Respondemos ao assessor e alguns meses depois, 
o trabalho foi aceito em uma das mais prestigiadas 
revistas de laser.

2) Lasers de alta potência que, através 
de efeitos térmicos, fazem alterações 
interessantes na dentina e no esmalte. 

Figura 2: Terapia obliteradora com laser de alta potência 
Nd:YAG/Lares Research realizada em única sessão.
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Aprendemos muito com essa publicação. 
Inicialmente que existem vários grupos de pesquisa 
em laser e que precisamos padronizar termos e 
protocolos para conseguirmos comparar resultados, 
realizar estudos multi-cêntricos ou mesmo 
reproduzir os protocolos da forma correta. Da 
mesma forma, existem muitos grupos trabalhando e 
estudando a doença mais prevalente da nossa 
geração, as lesões não cariosas e a HD, e muito 
ainda temos a fazer. Com poucas respostas para 
um problema tão grande, os cirurgiões dentistas 
acabam por se confundir com os diferentes 
resultados, fazem combinações desnecessárias e 
se perdem na indicação do tratamento. Os estudos 
são publicados em revistas internacionais, sem 
acesso a grande maioria das informações. 



Aprendemos, também, que apesar dos resultados 
positivos dos lasers, principalmente da terapia de 
fotobiomodulação (lasers de baixa potência) no 
controle da HD, mais estudos clínicos são 
necessários para termos evidências mais fortes. A 
padronização de termos e a inserção de todos os 
parâmetros utilizados é imprescindível para a 
comparação dos dados e reprodução dos 
protocolos.



Finalmente, a associação de protocolos (técnica do 
Protocolo Associativo) é uma alternativa viável 
para o sucesso na diminuição da HD.5,14 Associar 
laser de baixa potência ao laser de alta potência, 
assim como lasers aos agentes dessensibilizantes 
pode fornecer resultados mais consistentes com 
relação ao efeito imediato e duradouro dessa 
terapia. 



Podemos concluir que, mesmo com a grande 
quantidade de protocolos, produtos ou 
equipamentos que prometem controlar a HD, é 
muito importante estarmos atentos às 
recomendações baseadas em evidências 
científicas, assim como em experiências de centros 
de estudos e estudos de acompanhamento clínico. 
Não somente pesquisas clínicas são necessárias, 
mas também pesquisas laboratoriais, de base. 

Ainda, o manejo da dor da HD deve ser realizado 
após a modificação ou eliminação de fatores de 
risco que determinaram o aparecimento das LNC. 
Somente o tratamento multiprofissional, combinado 
a uma escolha de protocolos odontológicos em um 
paciente consciente sobre a existência e progressão 
da doença levará a resultados satisfatórios.
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Como prevenir dor 
pós tratamento 
endodôntico?
por Vinícius Caixeta
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Vinícius Caixeta

Professor Centro Universitário Alfredo Nasser - Unifan 
Professor dos cursos Endoscience 

Especialista, mestre e doutor em endodontia.

Confesso que, quanto mais entendo a relação do 
dente com a condição sistêmica do paciente, mais 
distante vejo essa situação!



Os procedimentos odontológicos, em geral, estão 
sujeitos a gerar um pós-operatório doloroso e, 
quando se trata do tratamento endodôntico, nossos 
riscos aumentam consideravelmente. Nosso campo 
de atuação é intimidador: uma região de visibilidade 
mínima e com uma complexidade morfológica 
gigantesca. Através de achados clínicos e 
radiográficos, julgamos uma possível situação 
histológica daquele tecido, como a presença ou não 
de inflamação, caracterização, número, e virulência 
de microrganismos. Além disso, há dificuldade de 
extrair todas as informações necessárias do nosso 
paciente, principalmente se tratando da sua 
condição sistêmica.



Vivemos numa constante busca pelo 
aprimoramento profissional, pessoal e social. 
Lidamos com uma rotina de estresse, trabalhando 
nossa ansiedade e com quadros depressivos nos 
rondando. Ou seja, experimentamos diariamente 
uma instabilidade emocional e hábitos nocivos à 
saúde. E quem sofre com isso é o organismo, 

deixando o sistema imunológico, cada vez mais 
vulnerável. Concluímos que não conseguimos 
conhecer realmente nosso paciente. 



Felizmente, a formação do endodontista favorece o 
delineamento do ponto mais importante da área da 
saúde (no meu ponto de vista, é claro): o 
diagnóstico. A caracterização de uma situação 
clínica que já chega desfavorável e com presença de 
sintomatologia dolorosa, influencia diretamente no 
pós-operatório e nos leva ao primeiro 
questionamento “Estou lidando com um problema 
de origem dentária?”. 



Condições de dor neuropática, como, por exemplo, 
uma nevralgia do trigêmeo, uma condição anormal 
do sistema nervoso, podem afetar a região 
orofacial. Esse quadro tem uma fisiopatologia 
bastante complexa e pode sugerir tratamentos 
odontológicos desnecessários.1 



Apesar de possível, a sensibilidade pós-operatória 
de origem odontogênica pode chegar próxima a 
60% dos casos2 e coloca em risco a reputação do 
profissional, além de contribuir para desencadear o 
medo entre os pacientes. No entanto, estudos têm 
demonstrado que essa condição apresenta 
progressão previsível, com intensidade da dor 
caindo pela metade após o primeiro dia 
pós-tratamento e diminuindo para menos de 10% 
após 7 dias.3 



É necessário um posicionamento do clínico quanto 
ao prognóstico do caso e torna-se fundamental a 
compreensão da histologia do complexo 
dentino-pulpar e tecidos adjacentes frente às 
possíveis agressões. E, também, o entendimento de 
lidar com uma polpa inflamada ou com a presença 
de microrganismos (Figuras 1 e 2). O respeito às 
condições biológicas e a correta execução das 
etapas técnicas do tratamento endodôntico levarão 
ao sucesso e à expectativa positiva da progressão 
da sensibilidade pós-operatória do tratamento 
endodôntico (Figura 3). Porém, é comum situações 
indesejadas, como sobre-instrumentação, o 
emprego de substâncias químicas com 

Você, cirurgião-dentista, já se 
imaginou realizando um 
tratamento odontológico sem a 
preocupação com sensibilidade/dor 
pós-operatória?  
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concentrações elevadas, o uso de uma medicação 
intracanal com potencial agressivo e o emprego de 
materiais obturadores irritantes ao periápice.4

O processo inflamatório observado na polpa e 
periápice é semelhante ao encontrado em outras 
regiões do organismo e ao eliminar a causa da 
agressão, a ausência de sintomatologia é uma 
consequência muito bem-vinda.5



O relacionamento entre o endodontista e o paciente 
é muitas vezes breve, com resolução em poucos ou, 
até mesmo, em um único encontro, sendo 
importante o acompanhamento para sanar 
possíveis queixas. Além disso, a comunicação com 
o indicador reabilitador é imprescindível para 
descrição das características do caso e orientação 
para a reabilitação, a fim de se evitar sobrecargas 
oclusais imediatas. 



O endodontista está cada vez mais atento quanto 
ao adequado selamento coronário pós tratamento e 
os ajustes oclusais são indispensáveis (Figura 4). O 
contato prematuro está associado com hiperalgesia 
do mesmo diante das forças de mastigação e/ou 
percussão.6,7 Ou seja, por vezes podemos receber 
aquela infeliz mensagem/ligação do paciente 
relatando sensibilidade pós-operatória por 
negligência de um “simples” ajuste.

Figura 1: Dente 21 com abscesso periapical sem fístula em fase 
inicial/fase aguda. Associado com intensa dor espontânea/ 
sensação de dente crescido/paciente sem edema. 

Figura 2: Dente 24 com fístula. Quadro de infecção sem dor.

Figura 3: Caso de pulpite. Quadro de inflamação pulpar com dor 
intensa. Geralmente, a pulpectomia realizada em sessão única 
permite a solução do caso.

Figura 4: Contato prematuro após restauração provisória com 
resina composta. É comum a utilização de resina ao final dos 
procedimentos para encaminhar ao reabilitador e também entre 
sessões sendo o  melhor material para preservar a estrutura 
remanescente do dente.

A prevenção e o manejo da dor são práticas comuns 

na rotina do endodontista. Entretanto, não há um 

padrão metodológico consistente na literatura para 

definir protocolos de tratamento sistêmico para o 

manejo da dor endodôntica pós-operatória. 



Realizar adequada anamnese e diagnóstico 

sobre a origem da dor;

Investigar sobre a influência de condições 

sistêmicas;

Executar o protocolo clínico trans-operatório 

correto;

Melhorar a comunicação com o reabilitador;

Realizar selamento coronário adequado;

Analisar condições oclusais.

Assim, é importante:

ORal CARE
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Os anti-inflamatórios não esteroidais são os 

medicamentos mais comumente usados para 

controlar a dor pós-operatória, seguido da 

associação de analgésicos.8 



Conseguimos ter previsibilidade de uma possível 

sensibilidade pós tratamento endodôntico a partir 

do diagnóstico e da condição clínica no momento 

trans-operatório. O tratamento endodôntico é eficaz 

e diminuirá a resposta inflamatória da polpa ou o 

número de microrganismos necessários para um 

melhor resultado. Assim, acredita-se que a 

incidência de dor pós-operatória está intimamente 

relacionada à qualidade do tratamento realizado 

pelo profissional.

O cirurgião-dentista deve entender que para prevenir 

casos de sensibilidade pós-tratamento endodôntico, 

ele deve estar atento quanto a algumas variáveis:

Pré-operatórias
 Sistema imunológico vulnerável

 Situação clínica inicial

 Diferenciação de dor de origem dentária ou 

neuropática

 Inflamação ou infecção.

Trans-operatórias
 Sobre-instrumentação

 Substâncias químicas com concentrações 

elevadas

 Medicação intracanal com potencial 

agressivo

 Materiais obturadores irritantes.

Pós-operatórias
 Restauração provisória

 Oclusão.

TOME 
NOTA!
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O que 
tem na 
minha 
gaveta?
por Bruno R Reis e Alexandre C Machado



o que tem na minha gaveta?

O que tem na minha 
gaveta? - Maxcem Elite 
Universal, Kerr

Um cimento, múltiplas possibilidades! Conheça 
o cimento resinoso Maxcem Elite Universal, da 
Kerr. Cimento ideal para restaurações indiretas, 
com versatilidade universal, alta resistência de 
adesão, manipulação previsível e uso 
excepcional. 

Maxcem Elite Universal:
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Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Especialista em dentística (FO.UFU)

Bruno Reis, você tem 
Maxcem Elite Universal 
na sua gaveta?

Figura 1: Etapa de cimentação de retentor intra-radicular de fibra de 
vidro com o cimento Maxcem Elite Universal.

https://youtu.be/HTPVEREisuc
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O que tem na minha 
gaveta? - Clinpro      XT 
Varnish e Clinpro       
White Varnish
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Selante ionomérico modificado por resina 
fotopolimerizável indicado para o alívio rápido e 
duradouro da hipersensibilidade dentinária e, por 
conter o glicerofosfato de cálcio, contribui para a 
proteção de sítios com alto risco de cárie (selante). 
Devido a sua resistência, o produto Clinpro  XT 
Varnish consegue resistir à escovação por pelo 
menos 6 meses, sendo ideal para ser utilizado 
como agente obliterador ao final do protocolo 
dessensibilizante. Sua principal recomendação em 
relação ao tratamento da hipersensibilidade 
dentinária é na presença de recessões gengivais ou 
cavidades de lesões cervicais não cariosas 
superficiais (de até 0,5 mm, onde não se justifica a 
restauração da lesão cervical não cariosas). Neste 
caso, não se recomenda o condicionamento ácido 
fosfórico prévio. Já nos casos de aplicação sobre 
esmalte, como selantes ou ao redor de brackets, é 
recomendada a aplicação prévia do ácido 
fosfórico.

Clinpro   XT Varnish:
Verniz fluoretado (5% de fluoreto de sódio – 22.600 
ppm de flúor) e com tri-cálcio fosfato (TCP) em sua 
composição. Este verniz apresenta coloração 
branca, não comprometendo a estética quando 
aplicado em áreas de exposição do sorriso e sabor 
agradável. O produto é ativado pela saliva, podendo 
migrar, o que facilita sua aplicação, além de ter 
uma ação por até 24h após sua aplicação. Os 
componentes do verniz contribuem para a 
remineralização dos tecidos dentários e diminuem 
os efeitos biocorrosivos nas estruturas 
mineralizadas. O Clinpro    White Varnish é indicado 
para aplicação tópica de flúor preventiva, assim 
como agente obliterador final no protocolo 
dessensibilizante, cooperando para o alívio da dor e 
para a manutenção do tratamento da 
hipersensibilidade dentinária. Neste protocolo, sua 
indicação é principalmente em situações com 
ausência de cavidades clinicamente detectáveis, 
como em áreas de recessões gengivais ou trincas 
de esmalte na região cervical.

Clinpro   XT White Varnish:

Figura 1: Dentes pré-molares inferiores com hipersensibilidade 
dentinária. É possível observar que o dente 34 apresenta uma cavidade 
ligeiramente mais profunda quando comparado com o dente 35. Dessa 
forma, foi realizado o protocolo dessensibilizante de única sessão 

proposto pelo grupo LNC-HD da Universidade Federal de Uberlândia, 
utilizando como agente selador final o Clinpro    XT Varnish para o dente 
34 e o Clinpro    White Varnish para o dente 35 (A).  Após a manipulação, 
o Clinpro   XT Varnish é inserido na cavidade com espátula de resina 
composta (B) e sutilmente espalhado para a região de dentina 
sub-gengival, ao mesmo tempo em que a espessura em excesso é 
removida (C). Pode-se utilizar microaplicador para auxiliar no 
espalhamento do produto para todo o terço cervical (D).

Figura 2: Após a manipulação, o Clinpro    White Varnish é 
levado até a cervical com um microaplicador de maior diâmetro 
(A) e depois espalhado subgengivalmente com microaplicador 
de menor calibre (B). É recomendado não ingerir bebidas 
quentes, alimentos rígidos e escovar os dentes imediatamente 
após a aplicação do verniz. Aspecto final ao protocolo 
dessensibilizante de sessão única, obtendo alívio da 
sintomatologia (C).



o que tem na minha gaveta?

Alexandre Machado, 
você tem Clinpro      XT 
Varnish e Clinpro      
White Varnish na sua 
gaveta?

O QUE TEM 
NA MINHA 
GAVETA?

O QUE TEM 
NA MINHA 
GAVETA?
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Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES.UFU)

Coordenador Grupo de Estudo de Lesões Não 
Cariosas – UFU

Doutor em Clínica Odontológica (PPGO.UFU)

https://youtu.be/U48gtanc9N8
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Em pouco 
tempo, 
conseguirá 
comprar seu 
barco e se juntar 
aos dentistas da 
coluna social!

Cauli Capillé

Especialista em Dentística (UFF), Mestre em Dentística (UFF),

Doutorando em Dentística (UFF), Professor de Dentística 
(UNIGRANRIO) e Professor Substituto de Dentística (UFRJ) 
2018/2020

André Maia

Especialista em Dentística (UFF)

Mestre em Dentística (UFF)

Professor de Dentística (UNIGRANRIO) 2017/2020

O dentista que não lê os artigos e 
vai direto para a parte mais 
inspiradora menos científica dos 
periódicos aprende a aumentar 
seu faturamento abrindo e 
restaurando sulcos pigmentados 
e cimentando trabalhos 
desadaptados.

Problema de coluna:
Certeza que você que está lendo essa 
charge, faz parte dos outros 3%, que já 
desfrutaram de toda parte científica do 
periódico, e que seu problema de 
coluna é outro!
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Momento crítico:
Trabalho chega, dentista ansioso, 
paciente ansioso, prova da peça 
indireta e... desadaptação cervical! E 
ai?! O que houve?! Moldagem, vazagem 
de gesso, delimitação do término, 
confecção da peça...?? Cabe ao clínico 
tentar identificar em que momento se 
perdeu a fidedignidade e nunca 
cimentar a peça desadaptada por 
pressão ou ansiedade do término do 
tratamento.

Perigo de extinção:
A brincadeira é séria! Já passamos da 
época do amálgama quando estender 
significava preservar. Hoje em dia 
sabemos que não há nada melhor do 
que a preservação da estrutura 
dentária, por isso, uma anamnese 
detalhada e exame clínico preciso 
devem ser feitos para chegar a um 
diagnóstico assertivo. Se for uma lesão 
inicial, será que há um potencial de 
reversibilidade? Não vamos sair 
abrindo tudo só porque está escurinho!



Artigo de Caso Clínico
iK Journal; 2021 (jun); 02 (06); 21-25

Remoção 
cirúrgica de 
lipoma em 
mucosa oral

21

por Ribeiro CV, et al.



Artigo de Caso Clínico
iK Journal; 2021 (jun); 02 (06); 21-25

Remoção cirúrgica de lipoma em mucosa oral: relato de caso

22

Cássio Vinhadelli Ribeiro¹, William 
Eduardo Pirola2, Giselle Pereira Marques 
do Vale3, Pedro Henrique Justino Oliveira 
Limirio4



1 Faculdade Santa Rita de Cássia - Departamento de 

Odontologia- Itumbiara (GO) – Brasil. Centro 

Universitário de Goiatuba - Departamento de 

Odontologia – Goiatuba (GO) – Brasil. Mestre em 

Clínica Odontológica Integrada – Universidade Federal 

de Uberlândia (MG) – Brasil.


2 Centro Universitário de Goiatuba - Departamento de 

Odontologia – Goiatuba (GO) – Brasil. Hospital de 

Amor – Fundação Pio XII (Hospital de Câncer de 

Barretos) - Programa de Pós-Graduação – Barretos (SP) 

– Brasil. Mestrado em Ciências da Saúde – Área de 

concentração: Oncologia – Hospital de Câncer de 

Barretos.


3 Centro Universitário de Goiatuba - Departamento de 

Odontologia – Goiatuba (GO) – Brasil 


4 Doutor em Clínica Odontológica Integrada – 

Universidade Federal de Uberlândia (MG) – Brasil

Aplicabilidade clínica:

O exame clínico, bem como o diagnóstico de 
alterações e lesões orais fazem parte do 
cotidiano do cirurgião dentista. Os lipomas 
são nódulos de consistência amolecida, 
assintomáticos, sésseis ou pediculados, de 
crescimento lento, geralmente inferior a 3cm e 
com superfície lisa e amarelada. A correta 
realização do diagnóstico e do tratamento 
(remoção cirúrgica com margem de 
segurança), elevam as chances de sucesso no 
prognóstico clínico do paciente.

Introdução:
As neoplasias benignas crescem de forma lenta e 
organizada; apresentando limites nítidos, sem 
invasão tecidual e/ou metástases; e o prognóstico 
tende a ser favorável.1,2,3 Dentre tais neoplasias, 
podemos destacar o Lipoma, tumor de etiologia 
desconhecida, possivelmente relacionado a 
alterações no sistema endócrino, alterações 
hereditárias, infecções ou até mesmo traumas 
locais,1 formado por tecido adiposo, circundado por 
uma fina cápsula fibrosa.4,5 Entre 15-20% dos casos 
de Lipoma são identificados na região de cabeça e 
pescoço, sendo 1 a 4% na cavidade oral.6,7,8



Clinicamente, notamos um nódulo de consistência 
amolecida, assintomático, séssil ou pediculado, de 
crescimento lento, geralmente inferior a 3cm,7,8 com 
superfície lisa e amarelada. Quando presente em 
cavidade oral, possui predileção por mucosa jugal e 
vestíbulo bucal. Apesar de sua natureza benigna, 
lesões maiores podem gerar dificuldades de 
mastigação, fonação, deglutição e mudança na 
estética facial.5,6,7,8 A abordagem terapêutica para o 
Lipoma consiste em remoção cirúrgica com 
margem de segurança, havendo poucas chances de 
recidiva.6,7,8,9 Na cavidade oral, não existem  relatos  
de  recorrência,1 contudo, pós a exérese do tumor, 
deve-se realizar acompanhamento de 6 à 60 
meses.10

Objetivo:
O presente trabalho tem como objetivo relatar um 

caso de lipoma intra oral, destacando os aspectos 

clínicos e terapêuticos empregados no atendimento 

do paciente.
Palavras-chaves: Lipoma; Estomatologia; 
Diagnóstico..
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Relato de caso:
Paciente do sexo masculino, 62 anos de idade, 

leucoderma, foi encaminhado à clínica de cirurgia 

da Unicerrado por apresentar nódulo na bochecha 

(sic paciente). Durante anamnese, o paciente relatou 

fazer o uso de Losartana 50mg para controle de sua 

pressão arterial.



À oroscopia, notou-se presença de lesão nodular 

pediculada, em região de mucosa jugal direita 

próximo à papila retromolar (Figura 1). A mesma 

apresentava-se com superfície lisa, coloração 

semelhante à mucosa adjacente, com consistência 

pastosa a palpação. O paciente relatou que 

tratava-se de uma lesão assintomática com 6 

meses de evolução.



Diante da apresentação clínica da lesão, o 

tratamento proposto foi sua excisão cirúrgica total, 

sob anestesia local com o anestésico lidocaína 2% 

com adrenalina 1:100000 (Alphacaina®). Para 

realização do procedimento, o nódulo foi 

transpassado por fio de sutura de Nylon 4.0, com 

vistas a preensão da lesão (Figuras 2 e 3). 

Utilizando lâmina de bisturi 15, uma incisão em 

forma de cunha foi feita contornando a lesão, até 

que a mesma fosse totalmente extirpada. Após a 

exérese, foi realizada sutura simples com fio Nylon 

4.0. O aspecto pós operatório imediato fortaleceu a 

hipótese diagnóstica de lipoma (Figura 4). 



A peça foi encaminhada ao Laboratório de Patologia 

Bucal da Universidade Federal de Uberlândia, onde 

foi encontrado uma imagem microscópica de 

adipócitos maduros, apresentando um distinto 

arranjo lobular, bem circunscritos por uma fina 

cápsula fibrosa (Figura 5). Foi realizado proservação 

do caso de, até o momento, 180 dias, onde não 

evidenciou-se presença de recidiva. 

Figura 1: Aspecto clínico do Lipoma. Lesão nodular, séssil, 
região posterior da mucosa jugal lado direito, lisa, ulcerada, sem 
presença de exsudato.

Figura 2: Fio de Nylon transpassando a lesão para fixação da 
peça durante a biópsia excisional.

Figura 3: Incisão para remoção completa da lesão.
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Figura 4: Aspecto pós operatório imediato do tumor.

Figura 5: Presença de lóbulos de adipócitos separados por 
delicados septos conectivos circundados por uma cápsula 
fibrosa.

Discussão:
Os lipomas são um dos tumores mesenquimais 

mais recorrentes, principalmente no tronco e 

porções proximais dos membros.7 Em um estudo 

retrospectivo, relatou-se apenas 125 de lipomas 

orais em um período de 20 anos, o que confirma a 

baixa incidência da lesão na região.11 O lipoma mais 

comum em cavidade oral, trata-se do lipoma 

clássico, lesão bem delimitada composta de lóbulos 

de adipócitos maduros, que podem mostrar uma 

leve variação de tamanho e forma. Septos finos de 

tecido conectivo separam os lóbulos.12 Além dos 

lipomas clássicos, temos como variante os 

fibrolipomas, se caracterizando pela presença de 

adipócitos maduros intercalados com largas bandas 

ou fascículos de tecido conectivo denso.5

O presente estudo, apresenta lipoma clássico com 
características clínicas e histopatológicas que 
coincidem com a literatura. Lipomas clássicos, 
seguidos de fibrolipoma, são a variante histológica 
mais comum do lipoma encontrado na cavidade 
oral. A prevalência do lipoma clássico pode variar de 
41,5% a 92,86% de todos os lipomas de cavidade 
oral.13



A abordagem terapêutica escolhida para os lipomas 
orais, incluindo todas as variantes histológicas, é a 
excisão cirúrgica simples conservadora, sendo sua 
recorrência rara.14,15 Vale ressaltar a necessidade de 
proservação de pelo menos 6 meses 
pós-operatórios.10

Com características típicas e clássicas, os 

lipomas são incomuns na mucosa oral, com 

maior frequência em mucosa jugal de forma 

assintomática, podendo alterar a função e a 

estética do paciente;

Os lipomas apresentam bom prognóstico e 

baixa taxa de recidiva, sendo que o 

tratamento consiste na remoção completa 

da lesão.

Conclusão:

Autor Correspondente: 

Cássio Vinhadelli Ribeiro

cassiovinhadelli@gmail.com

https://youtu.be/3UnZY9AsAjM
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Introdução:
A crescente demanda estética reflete diretamente 
na prática odontológica, especialmente quanto às 
facetas dentárias e restaurações anteriores, 
havendo diferentes possibilidades de materiais 
restauradores para serem utilizados, como 
cerâmicas e resinas compostas.1 Normalmente, as 
resinas compostas apresentam resultados estéticos 
satisfatórios, são mais conservadoras, passíveis de 
reparos e têm menor custo comparado às 
cerâmicas.1 Além destas vantagens, a resina 
composta possui ampla indicação clínica: 
reanatomização dental, fechamento de diastemas, 
harmonização após terapia periodontal, 
restaurações diretas e indiretas isoladas ou até 
mesmo combinadas.2



Contudo, existem fatores que podem afetar a 
longevidade da resina composta, como: risco à cárie 
dentária e atividade cariogênica, hábitos 
parafuncionais, idade do paciente, fator 
socioeconômico, técnica adesiva, classificação da 
resina composta, tempo do procedimento 
restaurador, fratura e alterações estéticas de cor, 
textura e/ou forma.3,4 Assim, é importante avaliar as 
indicações, vantagens e desvantagens de cada caso 
e orientar o paciente de acordo com essas 
informações, havendo devida base científica e 
transparência para um atendimento clínico 
adequado.4

Palavras-chaves: Estética Dentária; Falha de 
Restauração Dentária; Resina Composta; Taxa de 
Sobrevida.

Aplicabilidade Clínica:

As facetas dentárias e restaurações 
anteriores com resina composta são alguns 
dos principais tratamentos para melhorar a 
harmonia do sorriso por apresentarem 
vantagens biológicas, estéticas e financeiras. 
A taxa de sobrevida dessas restaurações 
pode chegar a 75% após 10 anos. Entretanto, 
há fatores importantes em relação à 
longevidade clínica desse material 
restaurador, como: menor índice de falha por 
critério estético para resinas nanohíbridas e 
nanoparticuladas; correto protocolo adesivo 
(inclusive com condicionamento ácido 
seletivo em esmalte, mesmo para adesivos 
autocondicionantes e universais); e exposição 
a hábitos que podem levar ao principal motivo 
das falhas – fratura.

Objetivo:
Essa pesquisa buscou revisar a literatura sobre a 
longevidade de restaurações anteriores de resina 
composta, a fim de oferecer embasamento para 
cirurgiões-dentistas sobre as diferentes resinas e 
técnicas; além dos principais motivos de falha e 
taxas de sobrevida.
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Desenvolvimento:

Resultados:

Para esta revisão de literatura ser realizada, foram 
estabelecidos critérios de elegibilidade aplicáveis 
em todas as etapas de seleção dos estudos (Tabela 
1). Posteriormente, foram seguidas três etapas 
principais (Figura 1):

A síntese qualitativa foi baseada nas características 
gerais dos estudos (Tabela 2) e nos seus pontos 
principais (Tabela 3). Já a síntese quantitativa 
abrangeu apenas os resultados numéricos dos 
estudos: os motivos de falha das restaurações 
(Figura 2) e as taxas de sobrevida estão descritas 
abaixo.



Entre os estudos que analisaram taxa de 
sobrevida6,8,9,10,12 e taxa média anual de falha,11 os 
resultados foram os seguintes:

 Após 3,5 anos: 87,5%; 
 Após 4 anos: 93,5% e 96,3%; 1
 Após 5 anos: 86,2% e 87,7%; 
 Após 7 anos: 85%; 
 Após 10 anos: 75%; 1
 Taxa média anual de falha após 8 anos: 3,49%. 11

 Identificação dos estudos: foi utilizada a base 
de dados MEDLINE (via PubMed) e aplicou-se 
uma estratégia de busca contendo MeSH 
terms e palavras-chave; 

 Screening: foram aplicados dois filtros pela 
própria base de dados, depois os resultados 
foram exportados ao software EndNote Web™ 
(Clarivate™ Analytics, Philadelphia, USA) para 
remoção sequencial pela leitura de títulos, 
resumos e textos completos; além de adição 
de estudos coletados por busca manual a 
partir das referências dos demais estudos

 Análise dos estudos: foi feita uma síntese 
qualitativa (n=8) e outra quantitativa (n=8) 
sobre os estudos selecionados.

Figura 1: Fluxograma das três etapas principais da revisão de 
literatura (Identificação, Screening e Análise). Na Identificação, 
foram encontrados 2732 resultados. A partir do Screening, 
foram aplicados dois filtros (“Clinical Trial” e “Randomized 
Controlled Trial”) para remover delineamentos fora dos critérios 

Tabela 1: Critérios de inclusão e exclusão.

de elegibilidade, restando 410 resultados. Na leitura de títulos, 
foram excluídos 378 estudos por estarem explicitamente nos 
critérios de exclusão. Na leitura de resumos, sete foram 
excluídos por se tratarem de restaurações posteriores (n=4), 
restaurações classe V (n=2) e estudo in vitro (n=1). Na leitura de 
textos completos, dezenove foram excluídos por não terem sido 
encontrados (n=4), apresentarem dados mesclados com 
restaurações posteriores (n=3), com restaurações classe V 
(n=6), ou com outros materiais restauradores (n=1), por não 
analisarem critérios de longevidade (n=3), por ser estudo in vitro 
(n=1) e por haver sobreposição de amostra com outro estudo 
(n=1). Pela busca manual a partir de referências dos estudos 
selecionados, foram adicionados dois estudos nessa revisão. 
Na Análise, por fim, os estudos passaram pela síntese 
qualitativa e quantitativa.

 Facetas dentárias, restaurações classe III e/ou classe IV 
com resina composta em dentes anteriores 
permanentes;

 Materiais restauradores que não sejam resina composta;

 Estudos prospectivos ou retrospectivos que analisaram 
critérios de longevidade das restaurações;

 Ensaios clínicos não randomizados e ensaios clínicos 
randomizados.

 Livros, capítulos de livros, série de casos, relatos de caso, 
estudos in vitro, opinião de autores, entrevistas e 
revisões de literatura.

Critérios de inclusão

Critérios de exclusão
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Tabela 2: Síntese das características gerais dos estudos selecionados.

Tabela 3: Pontos principais dos estudos selecionados em relação à longevidade/sobrevida das restaurações de dentes anteriores em 
resina composta.
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Figura 2: Gráfico dos motivos de falhas das restaurações anteriores com resina composta e a quantidade de vezes que cada motivo foi 
relatado nos estudos: fratura (n=35); alterações estéticas de cor, textura ou forma (n=31); falhas de adesão (n=23); desgaste (n=3); 
desadaptação marginal (n=2); sensibilidade pós-operatória (n=2); e outros motivos não especificados (n=21).

Discussão:
De modo geral, resinas compostas nanohíbridas e 
nanoparticuladas apresentaram melhor 
performance clínica em relação às microhíbridas 
nos estudos.5,6,7,8,10,11,12 Entretanto, apenas um 
estudo realizou estatística comparativa entre essas 
resinas, cujo resultado corroborou com a 
inferioridade estética das microhíbridas em relação 
às demais.5 Considerando que não foi feita uma 
meta-análise entre todos os estudos desta revisão, 
há necessidade de cautela na interpretação dos 
dados.13 Assim, ambas classificações em relação 
ao tamanho das partículas de carga de resinas 
podem ser consideradas válidas como material 
restaurador para dentes anteriores. Destaca-se que 
resinas nanohíbridas e nanoparticuladas têm 
relativa superioridade estética, a qual pode ser 
levada em consideração na prática clínica.



Além disso, técnicas de condicionamento de 
superfície adequadas demonstraram maiores taxas 

de sobrevida e qualidade das restaurações 
anteriores.6,7,8,10,11,12 Apenas dois estudos avaliaram 
grupos com e sem condicionamento ácido em 
esmalte, havendo contraste entre seus resultados 
(Tabela 3).5,7 Entretanto, ainda faltam evidências 
para tornar o condicionamento ácido em esmalte 
desnecessário, mesmo para sistemas adesivos 
autocondicionantes ou universais.14 Desse modo, é 
recomendado realizar condicionamento ácido em 
esmalte independente do adesivo a ser utilizado; e 
silanização ou jateamento em superfícies com 
restaurações já existentes a serem restauradas ou 
reparadas.8,12 Essas condutas envolvem uma 
avaliação crítica do cirurgião-dentista para evitar 
falhas inerentes ao procedimento e ao operador.1,14



O motivo de falha mais frequente encontrado foi a 
fratura, seguido por alterações estéticas de cor, 
textura ou forma; além de falhas de adesão, 
ocasionando descolamento da 
restauração.5,6,7,8,10,11,12 
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Isso suporta evidências de que falhas de 
restaurações anteriores diferem das posteriores, 
principalmente por menor relação com fatores de 
risco à cárie dentária e atividade cariogênica; além 
de maior influência de fraturas e aspectos 
estéticos.3 Vale ressaltar que, no estudo após 7 
anos de acompanhamento,9 a taxa de sobrevida foi 
85% devido a perdas, substituições ou reparos; 
porém, após avaliação criteriosa das demais 
restaurações, concluiu-se uma taxa de sucesso de 
51% pela percepção de mais falhas por alterações 
estéticas, desgaste e outros motivos.9 Dessa forma, 
há particularidades na interpretação das taxas 
(sobrevida – permanência da restauração sobre 
estrutura restaurada; e sucesso – qualidade da 
restauração mantida), que podem ou não coincidir 
dependendo da metodologia avaliativa utilizada. 
Apesar disso, as taxas de sobrevida demonstraram 
que restaurações estéticas com resina composta 
podem ter adequada longevidade de até 10 anos 
(75% de sobrevida)12.

A taxa de sobrevida de restaurações de 
resina composta em dentes anteriores pode 
chegar a 75% após 10 anos;

Resinas nanohíbridas e nanoparticuladas 
são relativamente mais recomendadas para 
restaurações estéticas;

O protocolo de utilização do sistema adesivo 
(inclusive com condicionamento ácido 
seletivo em esmalte, mesmo para adesivos 
autocondicionantes e universais) pode 
aumentar a sobrevida das restaurações;

Fratura, alterações estéticas e falhas de 
adesão são os principais motivos de falha 
das restaurações anteriores, mesmo assim 
resinas compostas apresentam boa 
longevidade de até 10 anos.

Conclusão:
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Reabilitar dentes tratados endodonticamente com 
destruição extensa é um procedimento complexo. Para 
restaurar essa condição clínica, diversas técnicas são 
descritas pela literatura envolvendo pinos. A escolha da 
técnica mais simples possível que garanta qualidade do 
procedimento é um importante fator para a rotina clínica. 
E isso é explicado pelo fato de que quanto maior a 
qualidade dos procedimentos realizados menor será o 
número de consultas de re-trabalho. Quanto ao uso dos 
pinos, o primeiro fator a ser avaliado é a sua 
composição. Os retentores em fibra são 
biomecanicamente mais adequados para reabilitação 
dental. Em relação à extensão da perda de estrutura, 
quando envolve toda a porção coronária em dentes com 
canais amplos, a indicação é que se utilize pinos 
indiretos (envolvendo moldagens ou escaneamento 
prévios) ou os do tipo direto/indireto, conhecidos como 
pinos anatômicos. Estes últimos são obtidos a partir de 
um pino pré-fabricado convencional reembasado com 
resina, do tipo Bulk por exemplo, diretamente no conduto 
radicular preparado. Para cimentação, o uso de cimentos 
auto-adesivos diminuem os passos operatórios 
minimizando as chances de erros. Por fim, para 
confecção da porção coronária, o uso de resinas do tipo 
bulk, a mesma utilizada para reembasamento do pino, 
simplificam a técnica.

Vem pra nossa 
sala de aula!

https://youtu.be/leCatKu-VsM
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