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O que tem no iKNOW JOURNAL?

Fala pessoal, 
tudo bem?
	Finalmente chegamos no iK Journal volume 
2, número 12! Último número do volume 2, 
última edição do ano de 2021. E que ano 
incrível vivemos juntos! Agradecemos a cada 
um dos nossos leitores por nos incentivarem 
a continuar evoluindo e seguindo com este 
projeto. Um muito obrigado também ao nosso 
time de autores, revisores e editores que nos 
ajudaram a construir um ano cheio de 
compartilhamento de conteúdo! Desejamos 
que em 2022 nossa comunidade siga 
crescendo e contamos com você pra isso! 



Preparado pra conferir o que trouxemos no 
último iKnow Journal do ano (Vol 02 – 
Número 12)?

Nada melhor do que uma pausa para descansar a 
mente e o corpo, não é mesmo? Com isso em 
mente, nosso editor-chefe Alexandre Machado 
trouxe um editorial explicando os benefícios da 
“Power Nap” e como esse tempo dedicado a você 
pode te ajudar a atingir seus objetivos. 

Editorial

1

Ansioso para conhecer de perto mais uma das 
especialidades odontológicas? Na edição deste 
mês, as autoras Letícia Almeida, Amanda Oliveira, 
Tainah Firmiano e Maysa Vaz nos explicam o que 
acontece por dentro da Dentística e os principais 
procedimentos envolvidos nesta especialidade.

Circuito de Especialidades

Você conhece a influência da interface protética no 
sucesso dos tratamentos com implante? Apesar de 
ser um tema complexo, os autores Frederick Karam 
e Guilherme Moura conseguiram simplificar e trazer 
um texto com muita Ciência (e uma pitada de 
opinião). 

Opinião e Ciência

Natal é tempo de felicidade e por isso não pode 
faltar umas boas risadas. Então que tal um especial 
de Natal com algo nunca visto no mundo do humor? 
Neste volume temos os nossos amigos do 
@iatrogenia.odonto e @streptotiras nos fazendo rir, 
mas agora no clima natalino. 

Fun - @iatrogenia.odonto 
e @streptotiras

Os cimentos resinosos se tornaram parte do 
cotidiano de muitos dentistas e são indispensáveis 
para diversos casos clínicos. Mas como escolher o 
cimento correto? Na coluna “Eu uso, eu indico” 
deste mês, os autores Bruno Reis, Paulo V Soares e 
Ana Laura Vilela nos explicam tudo que você 
precisa saber sobre os cimentos resinosos da linha 
NX3 (Kerr). Não vai perder essa, vai?

Eu uso, eu indico

Como solucionar casos de restaurações extensas 
em resina composta de forma prática e rápida? O 
artigo de caso clínico desta edição descreve o 
passo a passo de uma excelente alternativa 
utilizando resina composta indireta. Não deixe de 
conferir!

Artigo Científico
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Vem com a gente! 

Compartilhe essas 
informações com seus 
amigos dentistas.

Tá demais esse número! 

Equipe iKnow Journal

Ter um bom aparelho fotoativador é essencial para 
garantir o sucesso dos tratamentos restauradores. 
Assim como a escolha do fio afastador para 
procedimentos de moldagem e restaurações.  Mas 
diante de tantas opções do mercado, você sabe 
como escolher? Pra te ajudar, os professores Igor 
Cardoso e Alexandre Machado nos explicam 
diversas vantagens do Valo Grand (Ultradent) e 
Ultrapack (Ultradent) que eles possuem na gaveta.

O que tem na minha gaveta

E para finalizar o último volume do ano, nada melhor 
do que uma mensagem inspiradora e motivadora da 
nossa equipe para você. Vem celebrar com a gente 
esse momento! 

weKnow
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Power 
Nap
O ano tem 365 dias e destes, quantos dias você 
trabalhou? Tenho confiança em afirmar que em 
alguns dias (ou na maioria dos dias) você trabalhou 
10, 12, 14 ou até 16 horas! Destaco que o trabalho 
não é só odontológico. Pense em trabalho como 
todos os seus afazeres que fazem parte dos 
deveres do dia-a-dia, desde restaurar uma classe IV 
em resina, realizar uma endodontia, executar uma 
exodontia de 3º molar e até mesmo fazer um 
almoço para a família no domingo seguido por lavar 
a louça.



Estas tarefas podem até serem prazerosas, e isto 
vai depender do seu estado físico-psíquico-
espiritual presente. Provavelmente, você já deve ter 
tido pensamentos antagonistas para a mesma 
tarefa a depender do momento em que irá realizá-la.

Pense bem, você já deve ter pensando nessa frase 
com sentimentos diferentes. Vamos lá, leia a frase 
com entusiasmo: “Mais uma consulta de 
clareamento.” Agora, leia com um sentimento de 
quem está desmotivado ou cansado: “Mais uma 
consulta de clareamento”.



É esse o ponto. Dependendo do momento em que 
estamos vivendo, a nossa alegria, e consequente 
capacidade para executar os deveres do dia a dia 
(odontológicos ou não) são afetados. E, muitas das 
vezes, a rotina e a visão do trabalho como pura 
obrigação podem intensificar esse sentimento 
negativo.

“Mais uma consulta 
de clareamento.”

Quer uma dica? Relaxe! Neste final de 2021 (ou 
começo de 2022), tire um tempo para você 
descansar, como se fosse aquela soneca após o 
almoço (power nap). Mas, relaxe se você foi 
produtivo (tenha visão crítica e se cobre, mas com 
responsabilidade). Compare você com você mesmo. 
Valorize as suas conquistas, mesmo as pequenas 
(elas podem ser gigantes de um outro ponto de 
vista). Não se cobre por resultados dos outros. 
Analise se seu ano presente foi melhor do que o seu 
ano anterior (nem sempre por resultados, mas por 
rendimento). Veja se você e sua família estão mais 
felizes do que no ano anterior. Tenha uma 
organização melhor.



Aproveite esse final de ano (ou seu período de 
“férias”, entre aspas mesmo, pois para alguns pode 
ser de no máximo 2 ou 3 dias de descanso) para o 
seu power nap odontológico! Não leia ao iKnow 
Journal nesse período! Evite usar esse tempo para 

Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)
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Feliz Natal e um 
2022 de muito 
equilíbrio!

organizar sua clínica. Aproveite os momentos 
simples e cotidianos que você não consegue 
valorizar na correria dos dias ordinários. E você vai 
perceber, como 2 ou 3 dias de descanso (power nap 
odontológico) vão te trazer ânimo, motivação e mais 
alegria para retornar as atividades.

E depois (ou antes) do 
seu power nap 
odontológico, estude 
pelo iK J!



Circuito dE ESPECIALIDADES
iK Journal; 2021 (dez); 02 (12); 5-12

Circuito DE 
ESPECIALIDADES

5

por Letícia N Almeida, Amanda P Oliveira, Tainah C Firmiano, Maysa M Vaz 
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A Dentística envolve principalmente a prevenção e 

tratamento das doenças e traumas que acometem a 

estrutura dental. E por falar em doença, não 

podemos deixar de falar da doença cárie, que ainda 

apresenta alta prevalência na população.1 Diante 

disso, destaca-se uma das principais competências, 

não só do especialista em dentística como de todo 

cirurgião-dentista, que é a prevenção, que envolve 

as orientações de higiene oral, fluorterapia e 

recomendações de dieta aos pacientes. A estrutura 

dental está sujeita não só ao desenvolvimento de 

Tainah Costa Firmiano

Mestre e Doutoranda em Odontologia pela Universidade Federal de 
Goiás, Professora de Dentística – Centro Universitário Goyazes, 
Trindade, GO, Brasil 

Letícia Nunes de Almeida

Mestre e Doutora em Odontologia pela Universidade Federal de Goiás, 
Professora de Dentística – Centro Universitário Goyazes, Trindade, 
GO, Brasil

Maysa Magalhães Vaz

Mestre e Doutora em Odontologia pela Universidade Federal de Goiás, 
Professora de Dentística – Centro Universitário Goyazes, Trindade, 
GO, Brasil

Amanda Pedrosa Oliveira 

Mestre em Odontologia pela Universidade Federal de Goiás, 
Professora de Dentística – Centro Universitário Goyazes, Trindade, 
GO, Brasil

Dentística
Você conhece a área de trabalho 
do especialista em Dentística? 



A Dentística Restauradora é uma 
especialidade que passou por 
grande evolução nos últimos anos, 
principalmente pelo 
desenvolvimento de novos 
materiais e pela grande busca por 
procedimentos estéticos por parte 
dos pacientes. Vamos entender um 
pouco mais…

A Dentística 
Restauradora como 
especialidade – 
começando do básico!
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lesões cariosas, mas também a traumas, fraturas e 
ocorrência de má-formação das estruturas (esmalte 
e dentina), dentre outros fatores, como os 
manchamentos por fluorose e tetraciclina, bem 
como desgaste por fatores externos (Figura 1).

Todas essas situações, podem fazer necessária a 
substituição da estrutura dental por um material 
restaurador. Por muitos anos o amálgama de prata 
foi utilizado de forma unânime para a confecção de 
restaurações, sua resistência e vedamento 
melhorado ao longo do tempo, proporcionou 
restaurações com alta durabilidade. Entretanto, 
algumas desvantagens são relacionadas ao seu 
uso, como a presença de mercúrio em sua 
composição, cor desfavorável, e maior risco de 
fratura, principalmente em dentes com restaurações 
extensas.2 Hoje, a resina composta é um dos 
principais materiais de escolha, principalmente pela 
sua estética, resistência e comportamento 
semelhante à estrutura dental. A resina passou por 
grande evolução nos últimos anos, e tem uma série 
de indicações que veremos logo adiante. Várias 
técnicas estão disponíveis para a restauração de 
dentes anteriores e posteriores, e tudo isso envolve 
a nossa especialidade: a dentística restauradora.



Restaurações – do simples ao complexo, das 
diretas às indiretas



A depender principalmente da extensão da lesão 
cariosa e quantidade de perda de estrutura dental, 

temos diferentes tipos de preparo e diferentes 
materiais restauradores disponíveis para cada 
situação. Em situações em que temos cavidades 
com menores extensões, que não envolvem perda 
de cúspides ou de grande parte da coroa dental, 
estão indicadas as restaurações diretas, e o 
material de escolha é a resina composta (Figura 2).3 
Em situações em que temos perda de uma ou mais 
cúspides, ou perda de grande parte da coroa, podem 
ser realizadas restaurações indiretas, como as 
onlays e coroas totais. Muito se discute sobre o 
limite da indicação de restaurações diretas, ou seja, 
quando indicar uma ou outra. Em situações de 
grande perda de estrutura dental, ou seja, em que 
grandes reconstruções com resina sejam 
necessárias, podem ser confeccionadas 
restaurações de forma direta, porém o grau de 
dificuldade é alto, e exige cuidados primordiais 
como o controle de umidade (uso de isolamento 
absoluto), fotoativação eficiente, uso correto e 
preciso de um bom sistema adesivo, qualidade de 
execução técnica, dentre outros fatores, o que 
favorece a indicação de restaurações indiretas.4

As restaurações indiretas exigem preparo da 
estrutura dental e moldagem ou escaneamento, e 
são realizadas sobre o modelo de gesso ou 
impresso, para posteriormente serem cimentadas. 
Essas restaurações podem ser confeccionadas com 
resinas ou porcelanas. Muito se discute a respeito 
do melhor material restaurador para essas 
situações, por muitos anos, a porcelana tem sido o 
material de escolha, por sua resistência, 
estabilidade de cor e durabilidade, mas nos últimos 

Figura 1: Diferentes situações de acometimento a estrutura 
dental. A: Lesão cariosa no dente 12. B: Fratura do dente 11. C: 
Hipoplasia (má-formação) de esmalte. D: Desgaste da estrutura 
dental por fatores mecânicos externos.

Figura 2: Uso da resina composta de forma direta para a 
restauração de dentes anterior e posterior.
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anos, a resina tem sido muito utilizada, 
principalmente por apresentar rigidez e 
características mecânicas semelhantes à dentina. 
Independente da técnica escolhida, é preciso 
realizar cada etapa com excelência para obter um 
resultado longevo.5 Graças a evolução dos 
materiais restauradores, é possível realizar preparos 
que preservam cada vez mais as estruturas sadias e 
proporcionam maior adesão.6

Para a reabilitação estética do sorriso que envolve 

além da alteração da cor dos dentes, temos a 

possibilidade de usar materiais como a resina ou a 

porcelana para proporcionar cor, formato e tamanho 

desejados. Independente do material utilizado, uma 

das etapas mais importantes para a reabilitação 

estética é o planejamento, baseado em princípios 

estéticos do que é considerado ideal para o sorriso 

e a face de cada paciente.8 O planejamento pode 

ser visualizado de forma digital e nos dá 

previsibilidade, proporcionando ao profissional e ao 

paciente uma prévia do novo sorriso (Figura 4). Com 

o planejamento finalizado, pode ser também 

realizado um enceramento, ou seja, o planejamento 

é reproduzido em um modelo (digital ou de gesso) 

(Figura 5) e este pode ser transferido para a boca 

em uma etapa conhecida como ensaio restaurador 

ou mock-up (Figura 6). A visualização prévia do 

resultado, tanto de forma digital como em boca, nos 

permite trabalhar de forma guiada e previsível, tanto 

em relação aos preparos, como em relação às 

peças definitivas. 

Hoje é praticamente impossível falar de Dentística e 
não falar de estética. A estética do sorriso pode ser 
limitada por vários fatores, como escurecimento 
dos dentes, fraturas, desgastes por vários fatores 
associados, presença de diastemas, desproporção 
entre altura e largura dos dentes. Um dos principais 
procedimentos estéticos realizados pelo 
especialista em Dentística é o clareamento dental, 
um procedimento simples, minimamente invasivo e 
que promove rápidos resultados, mas claro, desde 
que sejam respeitadas as corretas indicações e 
técnicas dos materiais disponíveis. Atualmente, o 
clareamento pode ser realizado através da técnica 
caseira, em consultório ou combinada (associação 
entre caseiro e consultório) (Figura 3).7 

Vamos falar de 
estética!

Figura 3: Clareamento dental. A: Aspecto inicial do sorriso. B: 
Uso de gel clareador em consultório (Pontenza Bianco (PHS) – 
peróxido de hidrogênio 35%). C: Moldeira para clareamento 
caseiro. D: Aspecto após 3 sessões de clareamento dental em 
consultório com peróxido de hidrogênio 35% (Potenza Bianco 
(PHS).
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Figura 4: Planejamento estético e digital do sorriso de acordo 
com os princípios estéticos do sorriso e face da paciente. 
Observa-se a importância da interação com a periodontia para 
realização de cirurgia periodontal antes da confecção das 
restaurações. 

Figura 6: Ensaio restaurador (mock-up) com resina bisacrílica 
confeccionado através do uso da guia de silicone obtida a partir 
do enceramento diagnóstico.

Figura 5: Enceramento diagnóstico. A: Aspecto de modelo de 
gesso após realização do enceramento de acordo com as 
medidas obtidas no planejamento. B: Enceramento em modelo 
impresso com os dentes com as medidas obtidas em 
planejamento. C: Moldagem do enceramento com silicone por 
adição. D: Guia de silicone após moldagem do enceramento e 
que pode ser utilizada para a realização do ensaio restaurador 
(mock-up) com resina bisacrílica.

Para a reabilitação estética do sorriso, resina e 
porcelana têm sido muito utilizadas atualmente, 
cada uma com suas vantagens e limitações, e nas 
corretas indicações, são materiais que 
proporcionam belíssimos resultados (Figuras 7 e 8). 
As porcelanas com suas altas taxas de sucesso, 
alta resistência e alta estabilidade de cor e 
longevidade, hoje podem ser feitas com desgastes 
mínimos, a depender do caso.9, 10 As resinas 
compostas têm sido cada vez mais utilizadas, tanto 
de forma direta como de forma indireta, 
principalmente devido ao menor custo, não 
necessitar de etapa laboratorial, exigir mínimo ou 
nenhum desgaste da estrutura dental, e agilidade do 
tratamento.11, 12 Apesar de as porcelanas 
apresentarem maior estabilidade de cor, as resinas 
compostas e materiais de polimento disponíveis 
atualmente proporcionam restaurações com alta 
estética e brilho, e com o acompanhamento 
periódico e manutenção, uma alta durabilidade, bem 
como manutenção de cor e brilho. Vale destacar a 
importância da evolução dos materiais e técnicas 
disponíveis, que proporcionam a cada dia mais, uma 
odontologia minimamente invasiva com resultados 
mais longevos. Destaca-se também, a evolução da 
odontologia digital, que aos poucos vem mudando a 
rotina clínica em nossa especialidade, o uso de 
scanners, impressoras e fresadoras, tem permitido a 
realização de trabalhos em fluxos totalmente 
digitais, de forma a eliminar as etapas de 
moldagem, agilizar o tratamento e permitir a 
realização de trabalhos protéticos de forma 
extremamente precisas.13
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Figura 7: Reabilitação estética do sorriso com facetas 
cerâmicas. A: Aspecto inicial do sorriso. B: Aspecto 90 dias 
após cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica. C: 
Preparos dentais. D: Uso de guia de desgaste obtida a partir do 
enceramento, para verificar a espessura criada para as peças 
cerâmicas. E: Aspecto das facetas confeccionadas com 
cerâmica reforçada por dissilicato de lítio (e.max). F: Prova das 
peças. G: Cimentação das facetas com cimento resinoso 
fotopolimerizável (Variolink Veneer, Ivocalr Vivadent). G: 
Aspecto final do sorriso após cimentação das facetas. H: Vista 
lateral do sorriso após finalização. 

Figura 9: Reabilitação de dente anterior escurecido com resina 
composta. A: Aspecto inicial. Dente 11 com restauração antiga 
insatisfatória e com alto grau de escurecimento devido a trauma 
e tratamento endodôntico. Dente 21 com presença de 
restauração antiga insatisfatória. B: Aspecto após remoção das 
restaurações antigas e preparo do dente 11. C: Aspecto após 
uso de opacificador (Opaquer, Ivoclar Vivadent), e resina de 
dentina (A1D, Z-350 XT). D: Aspecto final das restaurações após 
acabamento e polimento (Resina de esmalte: WE, Palfique, 
Tokuyama).

Figura 8: Reabilitação estética e funcional do sorriso com resina 
composta. A, B e C: Aspecto inicial. D: Confecção da concha 
palatina com auxílio de guia de silicone com resina de esmalte 
acromática (CT, Z-350 XT, 3M ESPE). E: Confecção do esmalte 
proximal com auxílio de tiras de poliéster com resina de esmalte 
(WE, Palfique, Tokuyama). F: Confecção da camada de dentina e 
mamelos com resina de dentina (A1D, Z-350 XT) e uso de resina 
acromática entre os mamelos (CT, Z-350 XT). G: Aspecto após 
confecção da camada de esmalte (A1, Palfique, Tokuyama). H e 
I: Aspecto final do sorriso.

Uma situação rotineira no dia a dia clínico e que tem 
maior grau de dificuldade na resolução, é a 
reabilitação de dentes escurecidos, que também 
pode ser realizada com resinas ou porcelanas, 
ambos capazes de mascarar o substrato escurecido 
e reproduzir com qualidade e fidelidade a estrutura 
dental natural. Nesses casos pode ser necessária 
maior quantidade de desgaste/preparo, para que se 
tenha espessura adequada para o material 
restaurador utilizado (Figura 9). Em reabilitações 
com resina, destaca-se o uso de opacificadores.

Em reabilitações com resina, destaca-se o uso de 
opacificadores. Em reabilitações com porcelana, 
destaca-se o uso de cerâmicas com maior 
opacidade como infraestrutura.



Lesões não cariosas, envelhecimento precoce 
bucal e hipersensibilidade dentinária



Falamos muito em cárie, e da perda de estrutura 
dental associada a ela, porém, sua incidência tem 
diminuído ao longo dos últimos anos. A perda de 
estrutura dental pela associação de fatores 
externos, tais como tensão, biocorrosão, fricção, 
dentre outros, tem sido uma situação muito comum 
na rotina clínica do cirurgião-dentista.14 A presença 
de lesões não cariosas pode resultar em situações 
como hipersensibilidade dentinária, fraturas dentais, 
comprometimento pulpar, bem como alterações 
estéticas. Alguns grupos de risco estão mais 
susceptíveis ao desenvolvimento de lesões não 
cariosas, a quantidade de perda de estrutura dental, 
bem como as consequências resultantes têm sido 
muito individuais, o que leva a necessidade de 
abordagens de tratamento específicas e 
personalizadas.15 Em grande parte dos casos, a 
hipersensibilidade dentinária está presente, o que 
exige o tratamento com terapias dessensibilizantes. 
Protocolos clínicos, comprovados cientificamente, 
indicam o uso de agentes dessensibilizantes de 
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Figura 10: Presença de lesões cervicais não cariosas em 
paciente jovem que passaria por reabilitação estética e 
funcional do sorriso e relatava hipersensibilidade dentinária. A e 
B: Lesões não cariosas nos dentes 33, 34, 43, 44 e 45 e 
ausência de guia de lateralidade. C: Aplicação de 
dessensibilizante à base de nitrato de potássio e fluoreto de 
sódio (Dessensibilize KF 2%, FGM) – Foram realizadas 3 
sessões com intervalo de 5 dias e na última sessão foi utilizado 
dessensibilizante à base de oxalato de potássio (Painless 5%, 
BM4). D: Aspecto final após reabilitação com facetas cerâmicas 
nos dentes superiores e restauração de resina composta nos 
dentes inferiores que apresentavam lesões não cariosas, 
observa-se o restabelecimento da guia de lateralidade.

ação neural ou obliteradora, bem como o uso de 
lasers de alta e baixa potência, de forma individual 
ou associada, com altas taxas de sucesso para o 
tratamento da hipersensibilidade dentinária.16, 17 A 
depender da severidade da perda de estrutura 
dental, tratamentos com resina ou porcelana podem 
ser realizados para restaurar a estrutura dental 
perdida e restabelecer a adequada oclusão e função 
(Figura 10). É necessário destacar a importância do 
diagnóstico, que envolve a identificação e remoção 
dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento das 
lesões, e isso muitas vezes está relacionado a 
mudanças no estilo de vida do paciente.

A importância da função e da oclusão para a 
dentística



	A função adequada, bem como, seguir 
corretamente os princípios de oclusão é importante 
em qualquer tipo de reabilitação, desde uma 
simples restauração direta, até reabilitações 
complexas que envolvem todos os dentes. 
Pacientes com desgastes severos ou perda de 
dentes posteriores podem sofrer uma modificação 
da posição da mandíbula em relação à maxila, 
determinando alterações no padrão funcional e 
estético, distúrbios musculares e articulares. 

O grau de severidade dos desgastes será 
determinante para a presença ou não de alteração 
da dimensão vertical de oclusão. Casos mais 
complexos, que envolvem tanto estética, como 
restabelecimento da dimensão vertical de oclusão, 
em pacientes que passaram por grande perda de 
estrutura dental decorrente do bruxismo, 
apertamento dental, refluxo gastroesofágico, dentre 
outros fatores associados, podem envolver a 
restauração de todos os dentes, com 
restabelecimento de novos comprimentos e alturas 
oclusais.18 Essas reabilitações também envolvem a 
especialidade de dentística e exigem um 
planejamento minucioso, conhecimento dos 
princípios de oclusão e diagnóstico das desordens 
temporomandibulares. Etapas como montagem em 
articulador semi-ajustável, enceramento diagnóstico 
e mock-up são essenciais.19 Esse tipo de 
reabilitação pode ser realizada com resina 
composta, porcelana, ou o uso dos dois materiais 
de forma mista. Assim como em qualquer 
reabilitação, ambos os materiais apresentam suas 
vantagens e limitações. O uso de porcelana nos 
dentes anteriores, e resinas indiretas nos dentes 
posteriores, tem sido destacada como uma boa 
alternativa para a reabilitação.20 A evolução da 
adesão na odontologia permite o uso da porcelana 
com preparos cada vez menos invasivos, permitindo 
a confecção de restaurações como as vonlays, 
table-tops e full-veneers. Independente do material 
restaurador utilizado, é importante devolver função 
e estética ao paciente, de acordo com a condição 
inicial de cada caso. Muitos casos, ao final do 
tratamento, exigem o uso de dispositivos 
interoclusais, como por exemplo, as placas 
miorrelaxantes, porém é preciso avaliar a real 
necessidade para realizar a correta indicação, de 
forma a promover longevidade ao tratamento 
restaurador.



Para finalizar...



	A Dentística Restauradora passou por grande 
evolução nos últimos anos, principalmente devido à 
evolução da adesão e dos materiais restauradores. 
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Apesar da alta procura por procedimentos estéticos, 
vale destacar a importância da prevenção, não só 
da doença cárie, como do desenvolvimento de 
lesões não cariosas. Os tratamentos restauradores, 
em dentes anteriores ou posteriores, exigem 
planejamento e qualidade na execução técnica para 
que seja possível alcançar resultados de excelência 
não só imediatos, mas com alta durabilidade.
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A evolução da interface 
protética na implantodontia
por Frederick K Karam, Guilherme F Moura
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Entretanto, com a evolução da implantodontia para 
casos parciais e unitários, principalmente quando 
em área estética, essa perda óssea passou a ter 
grande significado clínico, uma vez que poderia 
significar a perda de uma papila interdental de 
elemento anterior.



A manutenção óssea da região perimplantar é 
motivo de grande discussão na literatura e está 
relacionada a aspectos microbiológicos e 
biomecânicos, ambos relacionados à junção pilar/
implante (P/I). O desajuste entre P/I tem sido 
indicado como um dos fatores causais das falhas 
protéticas2 possivelmente pela diminuição do osso 
ao redor da plataforma do implante.3,4 O tipo de 
junção entre P/I está relacionado com o infiltrado 
bacteriológico e a presença de células inflamatórias 
que levam a perda óssea ao redor da microfenda 
existente na região da junção.3,4 Em meados de 
2006 surge um novo conceito baseado no estudo de 
Richard J. Lazzara,5  que ao diminuir o diâmetro do 
pilar em relação ao diâmetro do implante, de 
maneira a distanciar-se da margem óssea, 
minimizou a perda óssea marginal. Esse conceito é 
explicado na Figura 1. 

Os implantes originalmente desenvolvidos por 
Brånemark possuíam o desenho hexagonal externo 
na plataforma. Essa plataforma desempenhava a 
função de auxiliar na instalação cirúrgica dos 
implantes e unir o pilar protético ao próprio 
implante. Este tipo de junção, segundo estudo 
clínico para avaliação dos índices de sucesso de 
implantes, verificou uma perda óssea ao seu redor 
considerada normal, de aproximadamente 1,0 mm 
no primeiro ano em função e menos de 0,2 mm 
após o primeiro ano.1 Como inicialmente os 
implantes dentários haviam sido desenvolvidos 
apenas para desdentados totais, essa perda óssea 
fisiológica era pouco importante clinicamente.

Frederick Khalil Karam

Especialista em implantodontia

Mestre e Doutor em Clínica Odontológica 

Professor Adjunto II da Universidade de Rio Verde

Guilherme Faria Moura
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Mestre e Doutor em Clínica Odontológica 

Professor do Centro Universitário do Triângulo - UNITRI

Figura 1: Lado direito da imagem observa-se o padrão até então 
utilizado para as junções de topo. Lado esquerdo da imagem, 
observa-se padrão plataforma switching.5 
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Assim sendo, observou-se que seria benéfico 
aumentar a distância entre o componente protético 
e a crista óssea. Este conceito, como já descrito, foi 
denominado “plataforma switching”. Essa 
informação levou a análises das diversas junções P/
I existentes no mercado, buscando-se a partir de 
então características específicas dos diversos 
desenhos que fossem favoráveis aos aspectos 
biológicos e biomecânicos. Entre os mais famosos 
comercialmente, o desenho da Ankylos era o mais 
favorável.



Basicamente, as junções que unem os implantes 
aos pilares, podem ser classificadas como de topo 
(hexágono externo - H.E., hexágono interno - H.I., 
Nobel Replace, entre centenas de outros) e cone 
Morse (Ankylos, Straumann, Astra e Bicon, entre 
centenas de outros). Estes últimos baseiam-se em 
um desenho, muito utilizado na engenharia 
mecânica, influenciada pelos trabalhos de Stephen 
A. Morse, utilizados para componentes rotatórios de 
máquinas desde 1864 e há aproximadamente 25 
anos aplicada na implantodontia (Figuras 2 a 3).6 

Na implantodontia, a principal diferença da junção 
Morse, quando comparada às de topo, é o desenho 
cônico interno aos implantes, que faz com que a 
interface P/I não dependa apenas do parafuso para 
fixação e estabilização em função dos pilares. Isso 
produz uma melhor estabilidade, diminuindo os 
desapertos de parafuso, tão comuns nas outras 
plataformas.7 Entretanto, nas junções Cone Morse 
existentes (mais comercialmente usadas), a 
Straumann e ASTRA, não atendiam ao conceito de 
plataforma switching e o Bicon, com uma proposta 
diferente e intrigante de contar apenas com o efeito 
Morse, foi pouco reproduzido. 



Para garantir os efeitos benéficos desse tipo de 
sistema é importante que os implantes sejam 
capazes de resistir aos esforços mastigatórios. Para 
isso, foram realizados estudos para investigar o 
comportamento mecânico e biológico de implantes 
dentários com interface cônica interna. Em estudo 
que avaliou carga aplicada no pilar de implantes de 
hexágono externo com 3.75 mm de diâmetro, 
hexágono externo com 3.3 mm de diâmetro e 
implantes cone Morse de diâmetro 3.5 mm, mostrou 
que a resistência de implantes HE com 3.75 mm de 
diâmetro e implantes CM de 3.5 mm de diâmetro 

Figura 2: Diferentes plataformas: (A) hexágono externo; (B) 
cone morse.

Figura 3: Diferentes plataformas em vista longitudinal: (A) 
hexágono externo; (B) cone morse.
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foram semelhantes.8 Entretanto, observa-se uma 
diminuição significativa na resistência dos 
implantes de 3.3 mm de diâmetro com plataforma 
de 3.4 mm. Sendo assim, no quesito resistência, os 
implantes cone morse 3.5mm com 11,5° de 
conicidade interna são semelhantes aos implantes 
HE de 3.75 mm. Ressalta-se que os implantes H.E.s 
em questão fraturam em 0,2% dos casos.9 Por não 
haver desaperto de parafuso para junções do tipo 
cone Morse, os problemas clínicos se concentram 
nas fraturas dos pilares e não no implante 
propriamente dito.10 Além disso, alguns fatores 
ligados a manufatura desses sistemas podem 
influenciar na resistência. Por exemplo: a liga titânio 
utilizado com matéria prima e a conicidade interna 
das paredes da junção Morse, uma vez que estes 
dois aspectos podem influenciar na espessura das 
paredes internas e externas dos implantes.



Outro ponto que vale destaque é a deformação 
cervical em diferentes diâmetros de implantes cone 
Morse e a deformação residual após a remoção do 
carregamento. Em estudo que avaliou estes 
aspectos, a espessura da parede do implante cone 
Morse influenciou a deformação das paredes 
internas e externas da região cervical.11 Entretanto, 
os diâmetros testados (3,5; 4,0 e 5,0 mm) 
demonstraram valores de deformação clinicamente 
aceitáveis. Dessa forma, os implantes com conexão 
cone Morse, passaram a ser uma opção para 
reabilitação de casos unitários, parciais e totais, 
apresentando algumas vantagens significativas. 



Apesar das vantagens descritas, questões clínicas 
forçaram alterações de macrogeometria. Dessa 
maneira, buscando facilitar a indexação protética do 
sistema C.M. algumas empresas desenvolveram 
produtos com indexador geométrico no fim do cone 
interno do implante, que facilitaria a instalação dos 
implantes e o fluxo clínico laboratorial. Ao 
investigarem a resistência à fratura e 
microinfiltração de implantes com indexador e sem 
indexador não encontraram diferenças estatísticas 
entre os grupos avaliados.12,13 Dessa forma, 
empresas como Straumann, Ankylos e Neodent 
seguiram nesta linha para adequar seus implantes a 
esta demanda.

Entretanto, novas questões apareceram. Para o 

caso da empresa Neodent, a dificuldades com a 

chave de instalação dos implantes (área de contato 

chave-index interno muito justa), dificuldade na 

troca de pilares parafusos passantes (cujo 

imbricamento mecânico exige certa perícia no 

procedimento) e dificuldade táctil na instalação de 

transferentes de moldagem e pilares. Estes 

problemas associados a casos de fraturas de 

componentes sinalizavam que os desenhos dos 

implantes ainda poderiam ser melhorados. Quanto à 

questão das fraturas, informações de fraturas de 

implantes de 3,5 e do corpo dos pilares parafusos 

passantes em área posterior, embora raras, 

apareciam, levando a empresa a desenvolver um kit 

resgate. 



Dessa forma, alguns fatores são decisivos no 

momento da escolha do seu implante. Inicialmente 

podemos descrever que os implantes dentários 

podem ser classificados quanto a sua conexão 

protética, geometria externa e tratamento de 

superfícies. Essas três classificações guiaram o 

mercado na criação de produtos que fossem mais 

resistentes sendo capazes de suportar cargas. 

Quanto à conexão protética, já temos como definido 

que os implantes com junção do tipo cone Morse 

são biologicamente e biomecânicamente mais 

estáveis. Biologicamente por aplicarem o conceito 

de Richard Lazarra e biomecanicamente por 

distribuírem melhor a carga quando comparado aos 

seus rivais (HE e HI). 



Para encerrar, a implantodontia sofreu inúmeros 

avanços, porém ainda existe muito a se descobrir. A 

pesquisa odontológica nessa área não deve cessar 

e estudos sérios, sem conflito de interesses e 

patrocínios com empresas, devem ser realizados 

para que o clínico possa entender e usufruir 

verdadeiramente dos conhecimentos gerados.
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Figura 4: Diferentes vistas internas das plataformas: (A) 
hexágono externo; (B) cone morse.
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Eu uso, 

eu indico
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Cimento Resinoso: NX3 
Dual e light-cure (Kerr)
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A seleção do cimento utilizado é imprescindível para 
a harmonia cromática e longevidade. Para isso, é 
necessário entender a composição e os 
mecanismos ativadores dos cimentos resinosos de 
acordo com a sua classificação.  É importante 
destacar que uma das classificações dos cimentos 
resinosos abrange o processo de ativação.



Em relação ao processo ativador, os principais 
modos são ativação física (ou fotoativados) e dupla 
ativação (dual-cure). Os cimentos resinosos de 
ativação física contém agente iniciador, sendo a 
polimerização realizada exclusivamente pelo efeito 
da luz, permitindo ótimo tempo de trabalho. Os 
cimentos resinosos de dupla ativação (química e 
física) possuem a primeira parte da polimerização 
química e ao aplicar a luz ocorre também a 
polimerização por ativador físico, sendo uma 
vantagem a maior garantia do grau de conversão 
em locais onde a luz não consegue atingir com 
qualidade.

A linha NX3, da Kerr, possuiu disponível cimentos 
resinosos tanto de polimerização física (luz, ou seja, 
light-cure) quanto de dupla-ativação (dual-cure). 
Além disso, destaca-se a excelente compatibilidade 
cromática com os respectivos try-in (ou pastas 
testes) e um excelente silano (se a opção for o kit).



Você utiliza cimentos resinosos na sua rotina 
clínica? Pensando em facilitar a vida do dentista, 
esta coluna traz o parecer de três grandes dentistas 
no tema e sua experiência clínica e/ou científica na 
utilização da linha NX3.

Interessou? 

Então, veja a opinião de experts que usam e 
indicam os produtos NX3 Dual e light-cure 
(Kerr)

19



iK Journal; 2021 (dez); 02 (12); 18-23

Eu uso, eu indico

20

A utilização de cimentos que possuem bases 
resinosas é frequente na rotina clínica de dentistas 
que realizam procedimentos protéticos envolvendo 
facetas em resina composta ou cerâmica. A linha de 
produtos que consegue suprir minhas necessidades 
e que conquistou minha preferência para execução 
de tais procedimentos é a linha NX3, oferecida pela 
Kerr.



Estes cimentos se destacam pela sua boa 
consistência e por se apresentarem comercialmente 
na versão dual ou 100% fotopolimerizável em uma 
ampla variedade de cores (bleach, white, opaque 
white, yellow e clear) que possibilitam maior 
versatilidade na modulação dos resultados. O NX3 
possui o “try-in” (ou pasta teste) que permite 
antecipar a visualização fiel da influência do matiz/
croma do cimento sobre a alternativa restauradora.



Quanto a aplicação destes materiais, devemos dar 
atenção à espessura da peça que será cimentada, 
para que a polimerização alcance parâmetros 
favoráveis e que permitam o estabelecimento da 
longevidade do procedimento. Sendo assim, 
preconiza-se que para a cimentação de elementos 
cerâmicos ou resinosos com espessura maior do 

que 1,5mm ocorram por meio de cimentos 
resinosos duais. Já quando a espessura for inferior 
a 1,5mm opta-se pela utilização da opção 100% 
fotopolimerizável.



Dicas interessantes sobre as opções de cores: 
bleach e white trabalham como manipuladores do 
croma e do valor das propriedades apresentadas 
pelas facetas de resina ou cerâmica, tornando o 
aspecto cromático após a cimentação levemente 
opaco. Acredito também que a opção yellow, 
embora seja a menos utilizada por mim, deva ser 
aplicada em abordagens em que se deseja obter 
alterações sobre a saturação do elemento protético. 
Já a opção clear é mais indicada quando o intuito é 
manter as características ópticas das cerâmicas.

Opinião:

Prof. Dr. Bruno R Reis

Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Especialista em dentística (FO.UFU)

Figura 1: Inserção do cimento light cure (NX3 – Kerr) na 
superfície interna da faceta.

Figura 2: Inserção das facetas nos preparos dos centrais 
superiores. Observe a homogeneidade do excesso (super 
importante para evitar bolhas na cimentação) e note a excelente 
viscosidade do NX3 (Kerr), o que facilita a remoção destes 
excessos.
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Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

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.

A linha NX3 de cimentos resinosos disponibilizados 
pela Kerr possui ampla indicação quando se trata de 
cimentação de recursos restauradores indiretos. 
Este material está disponível em duas modalidades: 
light-cure e dual-cure, sendo que a versão light-cure 
é conhecida como cimento do tipo “veneer”, ou seja, 
sua polimerização é 100% fotodendente.  Já a 
versão dual, a polimerização ocorre tanto por 
ativação química quanto física (fotoativação).



Vale destacar que mesmo na modalidade DUAL-
CURE, existe estabilidade de cor devido à ausência 

de amina terciária e peróxido de benzoíla 
(tecnologia conhecida e patenteada como “Redox”). 
Além disso, os elementos químicos de sua 
composição garantem e favorecem compatibilidade 
segura com qualquer sistema adesivo e viscosidade 
ideal para facilitar a remoção de excessos durante a 
cimentação.

Figura 1: Aspecto inicial intra-oral.

Figura 2: Aspecto intra-oral após a cimentação de facetas 
cerâmicas com cimento light-cure NX3 (kerr)

Figura 3: Aspecto inicial do sorriso.
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Aproveitando que o kit introdutório do Cimento NX3 
(Kerr) apresenta o silano (Silane Primer - Kerr) entre 
os seus componentes, destaco este agente de união 
extremamente importante para os procedimentos 
adesivos. O silano é um líquido transparente, 
extremamente volátil e de grande importância na 
adesão de materiais restauradores adesivos. Sem 
ele, a adesão entre a cerâmica e os compósitos 
resinosos fica comprometida. Classificado como 
composto bifuncional que une moléculas orgânicas 
e inorgânicas, o silano tem como principal função 
unir compostos resinosos com a sílica presente 
principalmente nas cerâmicas vítreas.



O silano é aplicado à cerâmica com microaplicador, 
seguido de jatos de ar e deve-se aguardar 1 minuto 
antes de aplicar o cimento resinoso na peça 
cerâmica. Este tempo é de extrema importância 
para que o solvente evapore e as moléculas reativas 
do silano estejam prontas para fazer a ligação com 
os compósitos resinosos. O silano também é 
indicado para utilização em protocolos de reparo 
em resina composta, para melhorar adesão da 
resina composta antiga, já com ausência de radicais 
livres, com uma resina composta nova. Essa adesão 
ocorre principalmente com a sílica presente nas 
partículas inorgânicas presentes na maioria das 
resinas compostas do mercado.

Figura 4: Sorriso após a cimentação de facetas cerâmicas com 
cimento light-cure NX3 (kerr)

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Opinião:

Ana Laura R Vilela

Especialista em Prótese Dentária;

Mestre e Doutora em Clínica Odontológica (PPGO.UFU) Figura 1: Aplicação do silano após tratamento da superfície 

interna com ácido fluorídrico e limpeza com ácido fosfórico.
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Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Figura 2: Silane Primer no kit introdutório NX3 (Kerr).
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Fala pessoal, 
tudo bem?

Imagina se para encerrar o ano e comemorar o 
Natal e a chegada de um novo ano tivéssemos a 
oportunidade de juntar a genialidade de três 
dentistas/professores e artistas? Pensou? Então, 
aproveite para se divertir muito.

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

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.

Superstição:
Doutor, meus dentes ficam prontos pro Natal?! Essa 
é uma frase que todo dentista já ouviu! E o Lab Noel 
já está de saco cheio... de entregas para fazer!



Respire fundo, pense em coisa boa e explique 
calmamente que o trabalho não fica pronto somente 
porque ele quer!



Não devemos atropelar nosso *planejamento*, por 
isso, nesse mês conturbado saber conduzir as 
expectativas do seu paciente é fundamental para 
que o trabalho final tenha uma ótima qualidade e 
você não precise repetir em Janeiro!!
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Desafios de Dezembro:



Artigo DE PESQUISA
iK Journal; 2021 (dez); 02 (12); 27-33

Restauração indireta com a 
técnica do lego

27

por Spini PHR, Spini TH, Silva IB, Castro JG, Bernardo ASP, Carvalho VF 



Artigo DE PESQUISA
iK Journal; 2021 (dez); 02 (12); 27-33

Confecção de restauração indireta com a técnica do modelo sobre o 
lego – relato de caso clínico

28

Pedro Henrique Rezende Spini 3, Tulio 
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1 - Faculdade em odontologia pelo Centro Universitário 
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Professor de Odontologia pela Unifasc – Itumbiara - GO

Aplicabilidade clínica:

Restaurações de extensas estruturas 
coronárias possuem maior complexidade 
técnica, porém podem ser resolvidas de 
maneira indireta na mesma sessão clínica. 
Essas restaurações podem ter suas 
propriedades mecânicas aumentadas devido 
ao protocolo de tratamento de resina 
composta e por possuírem um excelente 
acabamento e polimento nas regiões 
proximais. O fato de troquelizar com o Lego, 
apresenta uma aplicabilidade acessível e de 
simples execução para o clínico.

Introdução:

 aprimoramento da matriz polimérica do material, na 
performance da capacidade adesiva e também na 
redução da contração de polimerização.1



Estes materiais relativamente simples de serem 
manipulados, apresentam inúmeras vantagens, 
como: devolução de função, adesão, preservação da 
estrutura natural do dente, facilidade na reprodução 
anatômica e estética. Contudo, existem inúmeros 
tipos de RC, os quais diferem em sua composição, 
obtendo assim diversas indicações e limitações.2 
Quando não bem realizadas, as RC podem resultar 
em trabalhos insatisfatórios, com presença de 
rugosidade superficial, ausência de brilho, fendas na 
interface adesiva e instabilidade de cor.1



Dessa forma, é importante entender suas 
propriedades mecânicas, dominar a técnica 
restauradora e realizar da maneira correta o 
acabamento e polimento, pois assim é possível 
proporcionar aspecto microscópico e clínico 
satisfatório, devolvendo ao dente: anatomia, função, 
lisura superficial, brilho e estética.1



As RC permitem confecção de restaurações diretas, 
semidiretas e diretas, que são facilmente 
empregadas na rotina clínica, desde que se entenda 
sua correta indicação. A técnica semidireta é 
recomendada em casos de reconstruções extensas 
da estrutura coronária e são restaurações 
confeccionadas na mesma seção clínica da 
moldagem, o qual o cirurgião dentista faz a peça de 
resina composta em um modelo troquelizado.3 As 
restaurações indiretas além de possuírem técnica 
relativamente simples,  permitem que o trabalho 
seja finalizado em sessão única, otimizando tempo, 
aumentando as propriedades da RC e permitindo 
excelente acabamento e polimento das regiões 
proximais.4 Para situações clínicas que envolvam 
restaurações adesivas monobloco, do tipo 
endocrown, há a possibilidade de execução de 
forma indireta, indicadas para dentes tratados 

As resinas compostas (RC) possuem conteúdos 
inorgânico e orgânico, e são amplamente estudadas 
e utilizadas na prática clínica odontológica. Esses 
materiais, desde seu surgimento, estão em grande 
processo evolutivo, com estudos focados no 
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endodonticamente e com pouco espaço protético. A 
principal característica é a utilização da câmara 
pulpar e a cimentação adesiva como métodos de 
retenção.5 Assim, por ter retenção intracoronária 
dispensa o uso de pinos intrarradiculares. 

Objetivo:

Relato de caso:

Descrever as etapas de restauração (oclusal) 
indireta com preparo intracoronário.

Paciente do gênero masculino, 49 anos, 
encaminhado pelo ortodontista para restauração do 
elemento dental 46, para adequação do meio oral 
(substituição de restaurações e tratamento 
periodontal básico) previamente à instalação de 
aparelho ortodôntico fixo. As figuras 1 a 13 
mostram a sequência restauradora.

Figura 1: Aspecto inicial encaminhado pela ortodontista, vista 
oclusal (A). Fotografia vestibular evidenciando pouco espaço 
protético (B).

Figura 2: Remoção do material restaurador insatisfatório (A). 
Restauração de resina composta na cavidade e preparo para 
endocrown (B e C).

Figura 3: Moldagem parcial com alginato Hydrogum 5 – 
Zhermack (A). Modelo de trabalho confeccionado com silicone 
de adição Panasil Initial Fluido Light – Ultradent, sendo o de cor 
rosa o silicone de mordida (B).
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Figura 4: Recorte nas regiões proximais para troquelizar o 
modelo, em peça de lego (A e B).

Figura 7: Restauração finalizada observando região da parede 
gengival e do contato proximal.

Figura 8: Acabamento e polimento. Ponta multilaminada em 
formato de chama FG n. 7104 – Allprime (A). Escova Optishine - 
Kerr (B). Ponta Jiffy Amarela de granulometria média (C) e 
ponta Jiffy Branca de granulometria fina– Ultradent. (D) Pasta 
de Polimento Diamond Polish Mint granulometria 1,0 e 0,5 – 
Ultradent (E). Escova Pelo de Cabra extra macia – Dhpro (F).

Figura 9: Peça finalizada após acabamento e polimento (A, B e 
C).

Figura 5: Confecção do contato proximal com resina Forma A2B 
- Ultradent (A e B).

Figura 6: Confecção do passo a passo restaurador utilizando 
resinas Forma A2D e A2B - Ultradent e corante para resina Final 
Touch - Voco da cor brown (A, B, C, D, E, F, G e H).
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Figura 10: Prova da restauração(A). Isolamento absoluto 
realizado (B). Condicionamento seletivo em esmalte com ácido 
fosfórico Ultra Etch IndiSpense 35% - Ultradent (C). Remoção do 
ácido com spray de água e ar da seringa tríplice (D).

Figura 12: Adaptação da peça no dente com extravasamento do 
cimento resinoso (A). Fotoativação com Valo Cordless – 
Ultradent (B). Aspecto após polimerização (C).

Figura 11: Asperização com ponta diamantada esférica 1014F 
(A). Aplicação de silano Silane - Ultradent na peça (B). Aplicação 
de bond puro Optibond FL – Kerr (C). Aplicação de cimento 
resinoso dual auto-condicionante seT PP - SDI (D).

Figura 13: Contato oclusal após remoção do isolamento 
absoluto (A). Aspecto final após ajuste oclusal (B).
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A resina composta possuiu excelentes propriedades 
físicas e estéticas e, por preservar o tecido 
dentinário sadio, o uso conservador deste material 
restaurador em dentes posteriores e anteriores é 
consolidado.6 Este material apresenta resultado 
estético satisfatório, que possibilita realizar reparos 
e manutenção periódica.7



Devido ao baixo padrão de condicionamento no 
esmalte dos adesivos universais, é indicado o 
condicionamento ácido seletivo no esmalte.8 Esse 
método de condicionamento consiste no uso de 
ácido fosfórico apenas em esmalte para promover a 
desmineralização seletiva dos prismas do esmalte, 
criando microporosidades, ampliando a área de 
superfície disponível para adesão.9 



A técnica restauradora indireta apresenta excelente 
adaptação à margem subgengival, possibilita 
visualização direta da restauração nas margens do 
preparo no modelo, boa durabilidade e baixa 
incidência de cárie secundária.4  Considerando 
maior dificuldade de restauração em dentes 
posteriores, destacando a classe II, é uma técnica 
bem indicada, que, além da facilidade de execução, 
mostra benefícios das características já 
supracitadas.  Ainda, o uso de métodos térmicos 
adicionais de polimerização aumenta a microdureza 
da peça, o módulo de elasticidade, a conversão dos 
monômeros e evita a geração de tensão de 
contração de polimerização.10



As endocrowns são vantajosas pois são menos 
invasivas (menor desgaste das estruturas extra-
coronárias) e apresentam longevidade semelhante 
as outras técnicas restauradoras.5



Pela confecção da resina ser em modelo (indireta), 
o processo de acabamento é facilitado pela peça 
estar fora da boca, removendo qualquer 
irregularidade ou excesso, proporcionando uma 
superfície mais regular e com melhor contorno 
anatômico.11 O mesmo ocorre no polimento, 
proporcionando brilho e reflexão de luz, em 
resultado de superfície homogênea e sem 
ranhuras.12


Discussão: Conclusão:
A técnica indireta para restaurações de 
dentes posteriores, possui vastos benefícios, 
como um tratamento a disposição do 
profissional e com prognóstico favorável.

A técnica endocrown, por sua vez, é uma 
opção auspiciosa para dentes posteriores 
tratados endodonticamente, principalmente 
em casos de grande perda da estrutura 
coronal, e apresenta elevada taxa de 
sucesso.

Para ambas as técnicas, deve-se seguir um 
passo a passo rigoroso a fim de evitar 
problemas na finalização do procedimento 
restaurador. Por se tratar de métodos 
simples, é possível proporcionar excelentes 
resultados clínicos de maneira rápida, em 
sessão única, e proporcionar alta 
longevidade restauradora.

Autor Correspondente: 

Pedro Henrique Rezende Spini

pedrospini@hotmail.com

mailto:pedrospini@hotmail.com
https://youtu.be/88vZgdSbzgc
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Fotopolimerizadores estão presentes na rotina dos 
cirurgiões-dentistas e tornaram-se indispensáveis 
devido a sua ampla aplicabilidade clínica. Embora 
esta categoria de equipamentos possua usabilidade 
relativamente “simples”, é notório que fatores como 
a potência, tempo de exposição, diâmetro da ponta, 
angulação e a colimação do feixe luminoso 
oferecida pelo equipamento são de fundamental 
importância para o sucesso de procedimentos 
restauradores em geral. Para tanto, ao adquirir 
equipamentos com esta finalidade, tais 
características devem ser minuciosamente 
consideradas, uma vez que estudos têm mostrado 
que um pequeno grupo de fotopolimerizadores 
oferecidos pela indústria é realmente eficaz quando 
trata-se da obtenção de resultados satisfatórios 
frente à polimerização de materiais resinosos.



Sendo assim, quando abordamos sobre os 
fotoativadores que agregam qualidade sobre as 
atividades diárias de dentistas, o “VALO™ Grand”  da 
Ultradent é o destaque. Este aparelho é capaz de 
liberar luz de alta intensidade em amplo espectro 
(395 e 480nm) e polimerizar qualquer material 
odontológico fotoativável disponível no mercado.  O 
Valo Grand também apresenta um formato 
exclusivo, que permite acessar com maior facilidade 
a região posterior do arco maxilar e mandibular sem 
comprometer a ergonomia do operador e o 
paralelismo, que deve ser estabelecido entre a ponta 
ativa e a superfície a ser restaurada. Além disso, 
pode-se dizer que o tamanho da ponta ativa (12mm 
de diâmetro) possibilita melhor direcionamento e 
abrangência da superfície que será 
fotopolimerizada, reduzindo as chances de falha da 
solução restauradora.

Igor Cardoso, você tem o 
Valo Grand (Ultradent) na 
sua gaveta?

Mestre e Doutorando em Clínica Integrada (PPGO.UFU)

Especialista em Prótese

Professor do Centro Universitário do Triângulo (UNITRI)

https://youtu.be/s9-W0H2Ft48
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O que tem na minha 
gaveta? – Fio Ultrapack 
e Espátula Fischer's 
(Ultradent)
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O sucesso de alternativas reabilitadoras está 
diretamente relacionado com a correta moldagem 
do término cervical, boa adaptação marginal de 
peças protéticas, compósitos resinosos e 
contenção apropriada de fluidos bucais. Para isso, 
pode-se dizer que o afastamento gengival é 
substancial para a execução de moldagens de 
preparos, cimentação de elementos protéticos e 
restaurações em resina com envolvimento cervical. 
A dificuldade de inserção do fio afastador é uma 
intercorrência que ocorre, normalmente, por 
utilização de materiais e instrumentais 
inapropriados, como fios muito calibrosos ou pouco 
maleáveis e ausência de instrumento específico 
para a inserção do fio . Nestes casos, aumentam as 
chances de erros e injúrias ao tecido gengival.



Dois itens têm facilitado muito a rotina clínica dos 
dentistas: 1- a Espátula Fischer's Ultrapak Packers 
(espátula para a inserção de fios) e 2- o Ultrapak (fio 
para afastamento gengival), ambos oferecidos pela 
fabricante Ultradent. A Espátula Fisher’s apresenta-
se como uma ferramenta de extremidades 
ligeiramente serrilhadas (não cortantes) projetadas 
para se adaptar à superfície dos fios afastadores, 
facilitando sua inserção sem danificar os tecidos 
gengivais. Já o Ultrapak, caracteriza-se como um 
entrelaçado de fios de algodão, disponibilizados em 
diversas espessuras (#000, #00, #0, #1, #2 e #3), 
que são dotados de boa elasticidade e propriedades 
absorventes. Essas características conferem ao 
produto fácil utilização e a possibilidade de 
embebição.

Alexandre Machado, você 
tem o Fio Ultrapack e a 
espátula Fisher (Ultradent) 
na sua gaveta?

Professor da Universidade Federal de Uberlândia (ESTES.UFU)

Coordenador do grupo de Pesquisa LNC – UFU.

Mestre e Doutor em Clínica Integrada (PPGO.UFU)

Especialista em Prótese

https://youtu.be/ZyZivmnwdeM


weknow
iK Journal; 2021 (dez); 02 (12); 37-39

weKNOW
37



weknow
iK Journal; 2021 (dez); 02 (12); 37-39

Ao final de um ano, 
sempre temos 
aquele momento 
de reflexão pelas 
coisas que vivemos 
e de planejamento 
para o ano que virá.
E não poderia ser diferente para a nossa equipe do 
iK Journal. No ano de 2021 vivemos 12 meses 
intensos, produzindo, revisando e compartilhando 
cada coluna/artigo da nossa revista. Colocamos 
nossa persistência a prova neste projeto para 
sermos capazes de entregar todo mês uma revista 
cheia de informações de qualidade.



O iKnow Journal surgiu durante uma pandemia, que, 
por sinal, ainda estamos vivendo. Em meio a um 
mundo de incertezas, decidimos aproveitar melhor 
cada instante da vida e compartilhar nossas 
experiências e nossos conhecimentos. Percebemos 
que o conhecimento não pode estar restrito a uma 
pessoa, mas deve ser divulgado e multiplicado para 
que todos tenham acesso a informação. Mas além 
de informação, aqui colocamos sentimento.



Depositamos nosso carinho e amor pela profissão 
em cada palavra escrita neste periódico. Utilizamos 
este meio não só para compartilhar conhecimento, 
mas também para inspirar, motivar e rir! E o iK 
Journal vai ainda além! Aqui conectamos pessoas. 
Trazemos as grandes fontes de inspiração para 
mais perto, para um lugar onde além de admirá-las, 

podemos conhecê-las e aprender com elas. E já em 
clima de final de ano, nós nos sentimos na 
obrigação de agradecer.

E nosso desejo para 2022 é continuar conectando, 
divulgando, compartilhando, VIVENDO! Que no 
próximo ano possamos viver cada dia como se 
fosse o último e cada conquista como se fosse a 
primeira. Que possamos saborear o gosto de uma 
vitória, mas também nos reerguermos depois de um 
erro. Que estejamos rodeados de pessoas que nos 
amam, mas também das que nos criticam e nos 
fazem crescer. 



Que sejamos a mudança que o mundo precisa! 
Ofereça um sorriso, um abraço, uma palavra. Saiba 
calar, ouvir, entender. Expresse seus sentimentos, 
mostre as pessoas que você as ama, que você as 
admira! Não deixe para amanhã as boas palavras 
que você pode dizer hoje. Faça o dia de alguém 
melhor! Não conseguiremos mudar o mundo 
sozinhos, mas cada um pode começar mudando o 
mundo ao seu redor. 



E vale lembrar que cada ser humano é feito de um 
conjunto de experiências individuais e únicas, e por 
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Somos gratos pela oportunidade 
que nos foi dada de participar 
desse movimento de 
democratização da ciência.

 Gratos por todas as pessoas que 
conhecemos neste último ano

 Gratos pelos velhos e novos amigos
 Gratos por termos saúde
 Gratos por termos a chance de iniciar 

outro ano!



weknow
iK Journal; 2021 (dez); 02 (12); 37-39

39

isso VOCÊ é tão importante para nós! Obrigado por 
estar conosco.



E o que esperar do iK Journal em 2022? 



Deixe isso pro ano que vem! Aproveite seu final de 
ano para tirar um tempo pra você, pra curtir a família 
e descansar. Em 2022 estaremos de volta, 
esperando você para mais 365 dias de muito 
compartilhamento de conteúdo!

A equipe iKnow 
deseja a todos um 

excelente natal e um 
ano novo repleto de 

felicidade! 

we
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we
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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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