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O que tem no iKNOW JOURNAL?

Fala pessoal, 
tudo bem?
Preparado(a) para aproveitar o conteúdo de 
mais um número do iKnow Journal? A espera 
acabou, e o novo número chegou! No iKJ v.2 
n.5 você encontrará muita informação 
clínico-científica impactante para a sua rotina 
clínica.



Mas antes de qualquer coisa, gostaríamos 
mais uma vez de agradecer à comunidade 
iKnow que, seja lendo, escrevendo ou 
revisando, sempre nos ajuda a manter nossa 
missão: o compartilhamento de 
conhecimento. 



Então se prepare para ler, aprender, ensinar, rir 
e se divertir com gente no iKnow Journal – 
Vol 02 – Número 05:

Você já sentiu que não nasceu para fazer 
determinada atividade, que você não tem “o dom”? 
Não se preocupe, nosso editor-chefe pode te ajudar! 
No editorial deste número do iKJ, o Alexandre 
Machado nos presenteia com uma reflexão incrível 
sobre habilidades natas e inatas que podem ser 
desenvolvidas e aprimoradas para que você se torne 
um profissional de sucesso. Não deixe de conferir!

Opinião e ciência

e esclarece diversas dúvidas sobre esses materiais 
e procedimentos para que você se sinta mais 
seguro de utilizá-los na sua rotina clínica.

Você entende a função das reconstruções teciduais 
e dos biomateriais? Na coluna Opinião e Ciência 
deste mês, o autor Danilo Maeda traz o tema 
“Reconstruções Perimplantares com Biomaterias” 

O isolamento do campo operatório é uma etapa 
essencial de diversos procedimentos 
odontológicos. Por isso, trouxemos a opinião crítica 
de diversos experts (Weber Ricci, José Arbex Filho, 
Paulo V Soares e Renato Voss) sobre um novo 
dispositivo que veio para facilitar o Isolamento 
Relativo: o Afastador Umbrella (Ultradent).
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Eu uso, eu indico

Você sabe orientar seus pacientes quanto ao uso de 
cremes dentais? E quando falamos de Escovação 
com carvão: quais os reais (e potenciais) riscos à 
saúde? Nesta coluna, o pessoal do 
@instapub_odonto traz muita informação científica 
de forma clara e direta para que você entenda, de 
uma vez por todas, tudo que existe de evidência 
científica sobre esses produtos. 

APLICAÇÃO CLÍNICA

Será que temos muitos “Streptoleitores” ansiosos 
para rir um pouco mais com a gente? Desta vez, o 
incrível Lucas Pizzolotto do @streptorias traz uma 
mensagem bem humorada em homenagem ao dia 
das mamães. Então venha se divertir com a gente e 
não esquece de parabenizar e compartilhar com a 
mamãe, viu?

Fun - @streptotiras

Como gerar mais conforto e qualidade de vida ao 
paciente reabilitado com protocolo sobre implantes 
que sofreram sucessivas falhas? Qual protocolo 
fotográfico utilizar para garantir o registro adequado 

Artigos Científicos



O que tem no iKNOW JOURNAL?

Participou de algum curso presencial? Estudou 
nossos conteúdos e nos marcou nas redes sociais? 
Ou postou o print daquela live incrível? Na Galeria 
iKnow queremos que você também se sinta parte 
da nossa comunidade, por isso, publicamos aqui 
registros dos últimos acontecimentos da 
comunidade iKnow e das pessoas que fizeram parte 
de tudo isso!

Galeria iKnow
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Vem com a gente! 
Compartilhe essas 
informações com 
seus amigos 
dentistas.
Tá demais esse número! 

Equipe iKnow Journal

Mariana F Pires 

Equipe Editorial iKnow Journal

dos casos clínico? Venha conferir os artigos de 
caso clínico com abordagens inovadoras e 
diferenciadas!

https://youtu.be/mAmjlUdnSzk
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Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)

Nato
ou

Têm pessoas que nascem com um dom, ou seja, 

tem determinada habilidade (dádiva) concedida pela 

natureza. A filosofia iria considerar o dom como 

algo nato (a pessoa não adquire a competência ao 

longo da vida), parece que já nasceu sabendo 

executar tal função. É aquela velha (e boa) história 

de quando alguém começa a cantar, ainda ao 

balbuciar as primeiras palavras, e logo encanta a 

todos; ou aquela criança que ao dar o primeiro chute 

em uma bola já mostra todo o seu potencial; e 

alguém que ainda na infância já demonstra um nível 

de inteligência e raciocínio especial. Normalmente, 

um dom acompanha uma enorme facilidade e 

felicidade ao executar determinada tarefa, e faz 

com que algo complexo pareça simples de ser 

executado.



Quem aqui lembra das jogadas espetaculares da 

Marta (seis vezes premiada como a melhor 

jogadora de futebol do mundo pela FIFA)? Quem 

ainda acompanha o Roger Federer (recordista de 

títulos de Grand Slam) jogar tênis? Já assistiu a 

algum show do Michael Jackson (adulto ou ainda 

na infância com os “The Jackson 5”)? Ou se 

interessou pela história de gênios da humanidade 

como Florence Nightingale, Santos Dumont, Hedy 

Lamarr e Leonardo da Vinci? Independente se era 

dentro de um campo de futebol, em uma quadra de 

tênis, com um microfone na mão ou dono de um 

repertório de invenções ou teorias/estudos – todos 

são considerados referências na sua área de 

atuação (mesmo que para alguns o reconhecimento 

ocorreu tardiamente)!



Mas, a facilidade nata de execução sem a 

dedicação para continuar aperfeiçoando e 

aprendendo é uma mistura perigosa. Nem 

precisamos pensar muito e já lembramos de alguns 

(ou vários) nomes que pareciam ser “fora da curva” 

e possuíam um grande potencial de destaque, mas 

que, por não se dedicarem em apurar o dom, caíram 

na mediocridade (no verdadeiro sentido da palavra: 

situação ou posição mediana; entre a opulência e a 
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Dedique-se 
ao máximo 
para 
adquirir a 
habilidade

pobreza; modéstia). Estes profissionais não foram 
péssimos, mas também não foram espetaculares e 
geniais! E de médios, o mundo está cheio. 



E justamente por isto, e pela consciência da 
importância do destaque, pessoas comuns (sem 
dom específico) se esforçam ao máximo para se 
aperfeiçoarem querendo sair da mediocridade. E 
conseguem! A repetição de uma técnica, 
treinamentos práticos e estudos constantes 
permitem a aquisição da habilidade inata (adquirida 
ao longo da vida). Para quem vê de fora e não sabe 
da história, vai continuar parecendo simples e fácil. 
Mas houve, e há, muita dedicação para alcançar um 
patamar de alto nível e continuar vislumbrando a 
capacidade infinita de melhora.



Assim, caso você tenha facilidade no aprendizado e 
execução de alguns protocolos odontológicos, 
continue aprimorando suas habilidades natas e 
conhecimentos odontológicos. E, caso você tenha 
mais dificuldade em determinado procedimento, 
lembre-se:



https://www.kerrdental.com.br/product/maxcem-elite/
https://www.kerrdental.com.br/
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Reconstruções 
Perimplantares 
com Biomateriais

por Danilo Maeda Reino
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Olá, eu gostaria que ao ler este artigo, você pudesse 
ter a sensação de estar tendo uma conversa comigo 
sobre este tema tão apaixonante. Por isso, queria te 
perguntar:

Talvez, a resposta para essa pergunta possa parecer 
complicada, poderia ir para diversas conversas 
paralelas e para diversas áreas da odontologia. Mas, 
pense primeiro o que são biomateriais e para o que 
servem. Ok, existem diversas definições, porém eu 
gosto de uma simples criada pelo Instituto Nacional 
de Imagem Biomédica e Bioengenheraria do 
Instituto Nacional de Saúde Norte Americano: 
“Biomateriais são produtos que tem função de 
melhorar ou facilitar a cicatrização de injúrias e 
doenças, podendo ser naturais ou sintéticos, para 
substituir tecidos perdidos ou danificados.”1 Desta 
maneira, independente da prevalência e incidência 
das diversas doenças bucais, as perdas de tecidos e 
dentes são altas em todo o mundo (Figura 1).2,3 

Assim, biomateriais são importantes para que 
possamos criar tecidos em qualidade e quantidade 
adequadas às necessidades de nossos pacientes, 
seja para criar tecidos de suporte ou tecidos de 
proteção. Ou seja, não apenas tecido ósseo, mas 
também ligamento, cemento, inserção conjuntiva e 

Danilo Maeda Reino

Especialista, Mestre e Doutor pela 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo FORP USP

tecido gengival. Mesmo que possa parecer simples, 
infelizmente, isso é bastante complexo. Sabia que o 
primeiro substituto ósseo foi lançado 
comercialmente em 1986? Anualmente muitos 
produtos chegam e saem do mercado global e 
muitas pesquisas são realizadas para evoluir o que 
já temos e para entender o que precisamos.

Mas o que eu realmente quero conversar contigo é, 
como garantir o sucesso clínico e o que esperar 
para o futuro próximo?

Biomateriais não são todos iguais! Sim, isso é claro, 

porém o produto mais caro tem resultado melhor? 

Difícil confirmar algo em torno disso, mas saiba 

que um produto de boa qualidade, independente de 

preço, terá resposta adequada quando bem 

Por que é importante 
abordar as 
reconstruções de tecido 
em odontologia?

Como ter sucesso 
usando biomateriais?

Figura 1: Defeito severo tratado com cirurgia regenerativa com 
biomateriais.

1- O produto mais caro é melhor?
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indicado. E mesmo um produto caro, não irá 
resolver nada quando indicado de forma errada. Por 
exemplo: imagine um implante dentário que foi 
inserido em uma área de tecido ósseo mais fino e, 
por isso, algumas expiras do implante ficaram 
expostas e recobertas apenas com tecido gengival. 
Naturalmente, você pensaria em inserir um 
substituto ósseo sobre o implante certo? Está 
correto! Porém, se você não utilizar uma barreira ou 
membrana sobre o substituto ósseo, irá ocorrer 
formação de tecido mole na região e, então, não 
formará tecido ósseo. E isso tudo não depende em 
nada do tipo de produto ou do seu preço.



A indicação do produto é importante, assim como 
prescrever o medicamento ou o tratamento correto 
para determinada enfermidade. O preço do produto 
não garante o sucesso, produtos de qualidade boa e 
com estudos histológicos e acompanhamentos 
maiores oferecem maior segurança e devem ser 
preferidos aos demais (Vídeo 1).

Em termos de sucesso no uso de biomateriais em 
odontologia, temos que compreender 
adequadamente como utilizá-los e conhecer suas 
características (Figura 2). Agora vão algumas dicas 
úteis:

Vídeo 1: Neste vídeo você pode comprovar as diferenças entre 
dois produtos e o efeito da hidrofilia e energia de superfície nas 
características do produto.

Figura 2: Veja como os princípios apresentados, quando 
aplicados, podem trazer resultados excelentes.

2- Como escolher o produto certo para o 
meu caso? 

01º

02º

03º

Todo substituto ósseo deve 
estar sempre protegido ou 
dentro de uma cavidade 
fechada;4,5

Biomateriais não possuem 
células ou vasos sanguíneos 
e dependem do leito receptor 
para que a regeneração 
possa ser desempenhada;6

Sempre devem estar 
estabilizados e não devem 
receber força precoce sobre 
os mesmos;7

04º
Evite excesso de produtos e 
evite exposição precoce.8

https://youtu.be/Xi4ZWjTtvu8
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Vamos complementar, agora, com mais dicas 
interessantes sobre a seleção dos produtos. Para 
isso, nem sempre existem estudos comparativos 
randomizados, mas a experiência clínica nos 
permite muito. Quanto aos substitutos ósseos, dê 
preferência aos produtos de maior hidrofilia, pois o 
sangue é o veículo das células e os substitutos 
dependem destas que estão no leito a ser tratado. 
O tamanho das partículas e a porosidade interna 
ajudam na acomodação dos mesmos e no 
resultado final, então, selecione de acordo com o 
tamanho do defeito a ser tratado.



Quanto às membranas, utilize aquelas que 
possuem um tempo de absorção adequada à 
necessidade óssea do defeito que está sendo 
tratado, ou prefira membranas não absorvíveis. 
Produtos de absorção rápida não irão permitir o 
sucesso clínico que você espera, pois as células 
provenientes do tecido mole irão impedir a 
formação óssea. Compreenda qual limite de 
aumento tecidual pode ser obtido, pois tentativas de 
aumentos excessivos podem trazer exposição 
precoce e contaminação.



Se falarmos de substitutos de tecidos gengivais, 
estes são mais recentes e não existe literatura tão 
vasta quanto a das categorias anteriormente 
citadas. Mas, sempre analise a possibilidade de 
sucesso antes de utilizá-los, comparando com os 
dados já citados aqui  e em artigos clássicos.9,10

Com certeza saberemos mais sobre isso ou 
comprovaremos alguns pontos cientificamente no 
futuro. Faltam estudos comparativos entre produtos 
e técnicas, isso dificulta a escolha e, também, a 
determinação das limitações dos mesmos. Estudos 
com maiores amostras e maiores períodos de 
acompanhamento são necessários.



Portanto, podemos dizer que ainda não 
conseguimos determinar qual tamanho de partícula, 
porosidade interna, hidrofilia, energia de superfície e 
tempo de absorção são mais adequados para cada 
tipo de defeito a ser tratado.

  

As limitações podem existir por limitação 
tecnológica ou por não sabermos com exatidão o 
que precisamos. Pode-se dizer que esses produtos 
terão resultados limitados em áreas infectadas, 
áreas de baixa vascularização, e se receberem 
carga precoce ou se não ficaram bem adaptados ao 
leito ou mal estabilizados.

Portanto, podemos dizer que ainda não 
conseguimos determinar qual tamanho de partícula, 
porosidade interna, hidrofilia, energia de superfície e 
tempo de absorção são mais adequados para cada 
tipo de defeito a ser tratado.

  

As limitações podem existir por limitação 
tecnológica ou por não sabermos com exatidão o 
que precisamos. Pode-se dizer que esses produtos 
terão resultados limitados em áreas infectadas, 
áreas de baixa vascularização, e se receberem 
carga precoce ou se não ficaram bem adaptados ao 
leito ou mal estabilizados.

Já existem muitas soluções que chegaram, outras 
que estão em evolução e algumas que irão chegar 
em pouco tempo à prática clínica. Puxa, me anima 
muito abordar essa temática! Se biomateriais têm 
limitações, estamos trabalhando para eliminá-las. 
Já chegaram ao mercado implantes, substitutos 
ósseos e membranas que são produzidos por 
manufatura aditiva, ou seja, impressão 3D. O 
benefício dessa tecnologia é permitir a 
personalização de produtos para o defeito a ser 
tratado, garantindo a melhor estabilização e 
vascularização, e o controle das dimensões com 
precisão e reprodutibilidade. 



Fatores de crescimento novos e associação de mais 
de um fator de crescimento são importantes para 
melhorar a resposta clínica na regeneração dos 
tecidos e permitir formação de tecidos em áreas de 
baixa vascularização.



Processamento CAD/CAM (computer-aided 
manufacturing ou manufatura assistida por 
computador) possibilita criar blocos de substitutos 
ósseos, malhas de titânio ou zircônia e, até mesmo, 

Quais as limitações dos 
biomateriais?

O que o futuro próximo 
nos aguarda?
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corte de substitutos de tecido gengival e 
membranas, com o objetivo de melhorar a aplicação 
e a estabilização dos produtos (Figuras 3 a 6).

Talvez, mais distante e sem garantia de aplicação, 
teremos pesquisas com cultura celular, cujo objetivo 
seria utilizar células tronco do próprio paciente para 
tratar defeitos em áreas de baixa vascularização. 
Seria formidável agregar células ou vasos 
sanguíneos aos biomateriais, pois são acelulares e 
avasculares. Isso com certeza poderia trazer 
benefícios ainda não mensurados.



As novas tecnologias visam criar produtos que 
possam diminuir ou eliminar as limitações dos 
biomateriais, facilitar seu uso, aumentar sua taxa de 
sucesso, aumentar as aplicações, diminuir tempo e 
custo dos tratamentos, e permitir a criação e 
evolução das técnicas empregadas nas cirurgias 
regenerativas.

Figura 3: Bloco produzido digitalmente de acordo com os 
defeitos específicos do caso

Figura 4: Bloco fresado com base no desenho criado na Figura 
3.

Figura 5: Adaptação perfeita dos blocos criados digitalmente e 
fresados.

Figura 6: Impressão 3D do defeito crítico a ser tratado e ao lado 
a estrutura de malha fresada em zircônia: tratamento 
personalizado para caso complexo

Desejo que você tenha 
gostado desta conversa 
e que ela possa te 
inspirar a trabalhar com 
biomateriais no seu dia 
a dia.
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Eu uso, 

eu indico
por Weber Ricci, Arbex Filho, Paulo Soares e Renato Voss



Eu uso, eu indico

Isolamento Relativo: 
Afastador Umbrella 
(Ultradent)

Vários procedimentos odontológicos devem 
(ou podem) ser realizados com isolamento – 
seja relativo ou absoluto. Em alguns casos, o 
isolamento relativo é a primeira opção, como: 
exame clínico, profilaxia, clareamento dental, 
aplicação de dessensibilizantes dentinários, 
colagem de bráquetes ortodônticos (ou 
instalação de outros tipos dispositivos 
ortodônticos), cimentações/restaurações 
provisórias e fotografias intra-orais. Além 
disso, o isolamento absoluto com dique de 
borracha – mesmo sendo considerado 
primeira opção em procedimentos adesivos – 
pode ter limitações clínicas relacionadas às 
condições operatórias (perfil e fenótipo 
gengival e cavidade muito sub-gengival) e do 
próprio paciente (respirador bucal, excesso de 
náusea, alergia ao dique e claustrofóbico) que 
dificultam ou impedem o isolamento absoluto 
e favorecem a indicação do isolamento 
relativo.

 

Além de gaze, algodão e sucção à vácuo, o 
isolamento relativo é dependente de excelente 
afastador. O afastador Umbrella (Ultradent) 
não é um simples afastador labial ou bucal. 
Este afastador foi planejado para permitir 
facilidade de acesso a várias regiões bucais, 
por meio do afastamento de língua, lábio e 
mucosa jugal – priorizando o conforto do 
paciente. Em vez de puxar ou esticar os lábios 
de forma agressiva e rígida, ele ajuda o 
paciente a manter a boca aberta de maneira 
suave e natural, graças ao seu design mais 
flexível. O protetor (ou escudo) lingual permite 
que a língua permaneça confortavelmente 
longe da área de trabalho do dentista.
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Interessou? Então, veja a opinião 
de experts que usam e indicam o 
Afastador Umbrella (Ultradent).

Figura do Produto Avaliado: Afastador Umbrella – Ultradent

Profissional: Prof. Dr. Weber Adad Ricci

Mestre e Doutor em reabilitação Oral pela UNESP. 
Especialista em Prótese; Professor de Clínica 
Integrada da UNESP; Coordenador do Laboratório de 
Pesquisa em Bioinspiração da UNESP; Autor do livro 
Lógica. Clínica Privada

A Odontologia restauradora contemporânea tem 
fortes alicerces no procedimento adesivo. A 
premissa mais importante deste processo é o 

Opinião:



Eu uso, eu indico
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controle da umidade. Este processo em Odontologia 
é denominado como isolamento, o qual pode ser 
relativo ou absoluto. Convencionou-se a 
terminologia de “absoluto” para o uso de dique de 
borracha. Contudo, em vários procedimentos o 
posicionamento de dique pode ser um fator 
complicador.



Em processos de cimentação com margens 
subgengivais, restaurações diretas com 
modificação de perfil de emergência, pacientes 
respiradores bucais e pacientes que sofrem de crise 
de ansiedade, o isolamento absoluto pode não ser a 
melhor solução. Deste modo, afastadores 
apresentam amplo uso na rotina clínica e podem 
não só controlar a umidade como também afastar 
tecidos favorecendo a ação manual da técnica de 
trabalho. Sua aplicação, pode auxiliar em casos de 
clareamento, restaurações diretas, selantes, 
cimentação de braquetes ortodônticos, cimentação 
anterior de coroas ou laminados e inserção de fios 
de moldagem na região até pré-molares. As 
transformações do sorriso atuais podem muitas 
vezes levar um tempo operatório de 4 a 8 horas de 
atendimento efetivo, mantendo o afastamento dos 
tecidos labiais e o controle da umidade.

Depois de 20 anos utilizando afastadores, Umbrella 
foi o único sistema que tive uma aprovação de 
conforto por todos os pacientes que utilizei e 
especialmente pelo aspecto facilitador de meu 
trabalho operatório ao cumprir todos os tópicos 
listados acima.

Assim, o método utilizado deve permitir 
os seguintes aspectos:



•	Ampla visibilidade do campo operatório;



•	Manter a abertura de boca em uma posição 

natural e confortável;



•	Retração de áreas críticas como bochechas e 

língua;



•	Não causar sensação de náusea;



•	Permitir acesso fácil dos sistemas de sucção;



•	Não causar fadiga muscular por estiramento 

exagerado.

Figura 1.1: O afastador Umbrella permite uma posição natural 
da mandíbula promovendo conforto muscular mesmo por 
longos períodos. Notar também o amplo acesso das estruturas 
dentárias.

Figura 1.2: As aletas de silicone propiciam uma projeção 
anterior do lábio favorecendo o acesso, mas sem afetar o 
conforto do paciente.

Figura 1.3: O “escudo” lingual se demonstra muito efetivo ao 
movimento natural e proprioceptivo da língua evitando assim 
que, de forma involuntária, ela acesse a área em processo 
restaurador.
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Figura 1.4: Um aspecto fundamental no uso de afastadores e 
sua grande diferença ao uso de isolamento absoluto é a 
possibilidade de permitir a oclusão dos dentes. Nesta imagem, 
fica clara a possibilidade de ocluir com o afastador Umbrella em 
posição.

Figura 2.1: Isolamento relativo, com afastador Umbrella 
(Ultradent) durante condicionamento ácido.

Profissional: José Arbex Filho

Clínico em tempo integral;

Presidente da SBOE (2005 e 2018)

Sempre gostei de indicar materiais de qualidade e 
que fazem diferença na minha rotina clínica! 
Gostamos bastante do último lançamento da 
empresa Ultradent: o abridor bucal Umbrella. Sim, 
um produto que indicamos para sua rotina do dia a 
dia, fácil de utilizar, extremamente confortável para 
o paciente, o que facilita bastante sua aplicação 
clínica! Indicamos para procedimentos diretos em 
resina composta na região anterior, cimentação de 
lentes e laminados cerâmicos até pré-molares na 
arcada inferior e superior. Mais um excelente 
lançamento da empresa Ultradent.

Opinião:

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!
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Figura 2.2: Afastamento do Umbrella permite conforto ao 
paciente e dentista durante o procedimento restaurador.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Opinião:

O afastador bucal é um dispositivo simples, comum 
e rotineiro na prática odontológica. No entanto, 
apesar da simplicidade, alguns fatores devem ser 
analisados quando selecionamos um determinado 
tipo ou modelo, como por exemplo:



•	Conforto do paciente;

•	Facilidade de uso;

•	Acesso ao campo de trabalho;

•	Durabilidade ;

•	Versatilidade. 



No mercado odontológico, existem diversos tipos 
de afastadores bucais variando de acordo com a 
composição e estrutura:



•	Acrílico; 

•	Silicone;

•	Acrilico associado com arco metálico;

•	Individuais (possuem um arco);

•	Duplo (necessitam do apoio do paciente no 
afastamento).

Profissional: 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.

Pesando no conforto do paciente, eu recomento 
afastadores a base de silicone, pois agridem menos 
a mucosa labial, a comissura e o rebordo alveolar. 
Com relação a versatilidade e acesso ao campo de 
trabalho, uso e recomendo afastadores que 
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Figura 3.1: Afastamento de lábio, bochecha e língua.

Figura 3.2: Excelente visualização e afastamento para trabalhar 
no arco inferiro.

associam o abaixador de língua. Agregando essas 

vantagens, tenho utilizado e recomendado na minha 

rotina clínica o afastador Umbrella da Ultradent, 

devido a sua versatilidade, facilidade de uso e 

extremo conforto para o paciente. Observe nas 

imagens anexas a função do abaixado de língua e 

os 4 apoios internos de silicone que ficam em 

contato com o rebordo alveolar sem agredir o 

tecido.

Vídeo 3.1: Assista como inserir o afastador e veja a adaptação 
do afastador em função.

Figura 3.3: Os quatro apoios internos de silicone ficam em 
contato com o rebordo, sem agredir o tecido.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

https://youtu.be/W5va5NMFae4
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Profissional: Renato Voss Rosa

Graduado em Odontologia FO-UP; 

Especialista em Prótese;

Mestrando em Odontologia pela UP;

Professor Auxiliar do curso de especialização em 
Dentística Restauradora ABO-PG;

Professor do Curso Clínico de Reabilitação Estética, 
IPPO – SC; 

Mantém clínica de reabilitação estética em tempo 
integral

O binômio segurança e conforto, para dentistas e 
pacientes, desde sempre foi mote para inovação e 
criatividade na profissão. Para o controle do campo 
operatório as melhorias são evidentes, vide a 
recente comercialização no Brasil do afastador 
UMBRELLA, desenvolvido para melhoria ao acesso 
em dentes anteriores e que, adicionalmente, 
estabiliza a língua em uma posição adequada – o 
que é importante pelo fato de que as técnicas de 
isolamento relativo do campo operatório, 
principalmente em áreas de mais fácil controle, 
ainda serem muito empregadas na profissão. Dentro 
deste conceito de controle do campo operatório, 
para procedimentos diretos e/ou indiretos, este 
implemento oferece vantagens substanciais sobre 
os concorrentes, principalmente no quesito 
custo/benefício, além de muita praticidade com 
simplicidade na colocação e remoção. 
Adicionalmente apresenta vantagens no manejo 
clínico em pacientes que apresentam mínimas 
quantidades de gengiva inserida em áreas estéticas 
e onde o periodonto, preferentemente, não deve ser 
submetido a procedimentos mais agressivos 
durante o controle de campo.

Opinião:

Figura 4.1: Utilização do afastador Umbrella (Ultradent) para a 
prova seca das facetas Indiretas em Resina Composta.

Figura 4.2: Utilização do afastador Umbrella (Ultradent) para a 
prova úmida das facetas Indiretas em Resina Composta.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!
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Escovação com 
carvão: quais os 
reais (e potenciais) 
riscos à saúde?
por @instapub_odonto



APLICAÇÃO CLÍNICA

Existem evidências fortes que indicam sua 
utilização? Já adiantamos que não! Mas, existem 
evidências sobre os potenciais riscos para quem 
utiliza essas pastas de dente. Aí, algumas pessoas 
podem pensar assim: “Ah, legal o tema. Mas, essa 
coluna não chama Aplicação Clínica?” Exatamente! 
E, desde quando utilizar evidências científicas para 
orientar os nossos pacientes e embasarmos nossas 
condutas preventivas não é considerado aplicação 
clínica? Para orientar, promover saúde e prevenir 
doença, também precisamos estar embasados 
cientificamente.



A utilização de dentifrícios com o carvão em sua 
composição ou o pó de carvão (puro ou combinado 
com aromatizantes ou outros agentes) vem 
ganhando popularidade (Figura 1).1  Por outro lado, 
poucas informações foram publicadas, 
considerando o interesse crescente sobre as 
formulações de carvão utilizadas na odontologia 
que estão disponíveis comercialmente.1

Por isso, vamos resumir os principais dados de 
artigos1-3 que trazem informações relevantes sobre: 
1- Aumento do risco de cárie; 2- Informações (com 
análise crítica) dos rótulos dos produtos; e 3- 
Abrasividade/potencial clareador. Mas lembre-se, 
não deixem de ler as referências1-3 na íntegra! Tem 
muitas outras informações importantes lá.

Na era digital, onde a informação chega muito 
rápido a todos, a mídia (não necessariamente 
profissional) tem um engajamento muito maior do 
que alguns profissionais (ou vários deles unidos). 
Quem aqui nunca ficou indignado ao ler 
informações sobre profissionais que em pleno 2021 
ainda “fazem” clareamento à laser?! E não adianta 
ficarmos bravos, temos que entender o momento e 
tentar reverter a nosso favor: a informação não se 
propaga rápido? Então, que utilizemos o meio 
digital para alertar sobre os riscos de alguns 
produtos (e não diagnosticar, traçar plano de 
tratamento e prescrever produtos).



Se o momento é de alertar, na coluna 
“Aplicação Clínica” do iK J vol 02 nº05, 
vamos conversar sobre os riscos do 
carvão associado à escovação!

Igor O Cardoso

Professor do Centro Universitário do Triângulo 
(UNITRI)

Membro do Núcleo LNC-UFU.

Doutorando e Mestre em Clínica Odontológica 
(PPGO.UFU)

Especialista em Prótese Dentária

Alexandre C Machado

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU).

Membro do grupo LNC-UFU.

Doutor em Clínica Odontológica (PPGO.UFU).
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Figura 1: Dentifrício com pó de carvão vegetal, disponível no 
mercado nacional.



APLICAÇÃO CLÍNICA

20

1- Informações baseadas em seis (6) 
estudos clínicos observacionais:1



・ 3 artigos (50%) dos estudos avaliados 
relataram efeitos deletérios, como aumento de 
cárie, abrasão em esmalte e outras formas 
negativas na saúde oral;



・ 2 artigos (33%) dos estudos analisados 
reduziram atividades de cárie em comparação 
com a escovação (com ou sem pasta de dente);



・ 1 artigo (17%) mostrou que escovar com 
carvão vegetal não teve efeitos adversos na 
higiene oral.

2- Informação coletada nos rótulos de 
50 produtos à base de carvão:1



・ Apenas 39 (78%) dos produtos informavam 
os ingredientes nos rótulos;



・46 (92%) dos produtos não tinham fluoretos 
na composição;



・ 48 (96%) destacavam o seu potencial 
clareador;



・44 (88%) utilizavam termos comerciais como 
ecofriendly, ecológico, herbal, natural, orgânico 
– sendo que 54% utilizaram ao menos 2 desses 
termos;

・23 (46%) dos produtos alegavam capacidade 
de desintoxicação;



・ 22 (44%) e  6 (12%)  alegavam  efeito 
antibacteriano/antisséptico e antifúngico, 
respectivamente;



・ 15 (30%) prometiam efeito remineralizador, 
resistência ou fortificar as estruturas dentárias 
– desses apenas 1 era fluoretado e os demais 
não embasavam cientificamente o potencial 
protetor;



・ 14 (28%) afirmavam baixa abrasividade ao 
esmalte dentário;



・ 5 (10%) informavam respaldo de algum 
profissional, instituição ou teste prévio – sendo 
que 100% desses não continham fluoretos na 
sua composição;

Estes dados são interessantes, pois mostram que 
em 67% dos trabalhos houve algum efeito 
indesejável (3 artigos) ou não houve diferença na 
utilização do carvão (1 artigo). Além disso, é 
importante destacar que os artigos dessa revisão1 

que encontraram redução da atividade de cárie 
foram comparados com grupos que utilizaram e 
grupos que não utilizaram pasta dente.1

Dessas informações, tiramos uma 
conclusão prévia: muita promessa 
para pouca evidência (Figura 2).

Realmente, alguns estudos laboratoriais apontam 
para algumas características descritas nos rótulos, 
porém, em quantidades impraticáveis de serem 
inseridas em pastas de dentes para continuarem 
com seu princípio bioativo – além das limitações 
laboratoriais e ausência de dados clínicos que 
apontam o “possível” benefício. Além disso, uma 
preocupação enorme é que mais de 90% dos 
produtos não possuem fluoretos em sua 
composição – e para agravar esse dado, o carvão 
ainda poderia tornar o flúor quimicamente inerte ou 
minimamente eficaz.
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Figura 2: Enquanto as vantagens do uso do carvão para 
escovação são promessas e os riscos são evidências 
científicas, não recomendamos o uso – em qualquer 
quantidade.

Figura 3: Variação da cor (final – inicial) de esmalte após 14 
dias de protocolos com escovação com pasta fluoretada 
convencional; escovação com carvão; e clareamento com 
peróxido de carbamida- 10%. O gráfico representa uma 
adaptação de diagramação dos resultados de Franco et al; 
2020.2 É possível observar, que o clareamento com peróxido de 
carbamida apresentou maior variação na cor, com diferença 
estatística para os demais grupos (que não apresentaram 
diferença entre si).2

3- Potencial branqueador/clareador e 
análise da superfície:



・ Não há diferença no branqueamento 
promovido pela pasta com pó de carvão 
comparada à pasta convencional (Figura 3).2



・ Após 14 dias, a rugosidade superficial foi 
similar para os grupos que usaram o pasta 
convencional, pasta com o pó de carvão ou 
peróxido de carbamida-10%.2



・ O pó de carvão não promoveu maior 
diferença na alteração de cor quando 
combinado com pastas convencionais e 
clareadoras. Nesse trabalho, a utilização do 
carvão puro ainda promoveu aumento da 
rugosidade superficial do esmalte, após 14 
dias.3



・  O peróxido de carbamida apresentou maior 
efeito clareado comparado ao uso do carvão.2,3

Após 14 dias, o que realmente 
clareou os dentes (e que existe 
vasta literatura sobre) foi o gel 
clareador a base de peróxido.
Destacamos um ponto de discussão: será que o 
paciente desinformado, na busca por um sorriso 
mais branco e sem atingir o resultado esperado, não 
continuaria a utilizar a pasta com carvão por mais 
de 14 dias? Talvez sim, ou talvez não. E este 
prolongamento poderia resultar (ou intensificar) os 
danos ao esmalte? Acreditamos que sim. Mas, isso 
é especulação...discussão...hipótese. Ainda faltam 
evidências para responder com precisão essa 
pergunta. Mas fica o alerta!

O que podemos concluir sobre o 
assunto:

Não existe evidências que suportam o efeito 
estético, terapêutico e seguro para 
utilização/prescrição de carvão na 
escovação;

Os profissionais da odontologia devem 
educar os pacientes com informações 
seguras e baseadas em evidências;
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Os potenciais riscos para o desenvolvimento 
de cárie (pela ausência de fluoretos ou por 
fluoretos possivelmente inativados) devem 
ser informadas aos pacientes;

O uso do carvão não apresenta diferença na 
cor dos dentes comparado à escovação com 
dentifrício fluoretado sem carvão – além de 
potenciais (não é consenso) danos ao 
esmalte.

Quer saber mais dicas clínicas 
com embasamento científico? 
Siga o @instapub_odonto e 
acompanhe as próximas 
colunas.

Referências (Não deixem de ler os artigos na 
íntegra):
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Dona Rosa Pizzolotto 
(mãe do Lucas, dentista e 
artista do @streptotiras)

por Lucas Pizzolotto
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Buenas, 
queridos 
Streptoleitores!

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.

E o mês das noivas chegou e com ele o Dia 
das Mães! 



Você sabia que de acordo com um estudo realizado 
por Heich et al., 2/3 das mães de dentistas estão 
com tratamentos odontológicos por começar ou 
ainda não terminaram mesmo após muitos anos? 
Pois é, saiba que isso é apenas uma brincadeira – 
todos os dados estatísticos apresentados no 
Streptotiras são meramente bobagens – e que isso 
não tem nada de real...na literatura!



Aposto que se uma mãe ler essa coluna vai dizer 
“Viu só?! É verdade mesmo!”.



Aquele PDG (Provisório Definitivo e Guerreiro) da sua 
mãe já deu o que tinha que dar! Quem sabe você, 
que está lendo essa coluna não pega o celular e 
manda um ZaP! pra ela pra finalizar o tratamento?!

Em homenagem às mães, um trecho da canção 
de Naiara Azevedo:



“Pode passar o tempo que for

Não vai existir nada igual

Deus foi tão perfeito quando criou

Um ser sublime tão especial

Não importa como ela é

E nem importa de onde vem

Não importa a cor nem a religião

Importa é que todo mundo tem

Mãe é aquela que gera, é aquela que ama

É aquela que canta canção de ninar

E que no abraço faz o medo passar

Mãe é aquela que adota, que chama de filho

Que pega na mão e te ensina a andar

Te deita no colo e ensina a amar

Muito Obrigado Mãe...”
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por Rocha et al
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Guilherme R Rocha1, Térsia Cristina S 
Macêdo2, Camila C A Lopes3, Germana V 
Camargos3, Samara S R Gomes4, Morgana 
G de Castro Silverio4



1 Graduando, Faculdade de Odontologia, Universidade 

Federal de Uberlândia


2 Mestranda, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, 

Universidade Estadual Paulista


3 Doutora, Professora Faculdade de Odontologia, 

Universidade Federal de Uberlândia


 4 Doutora, Professora Escola Técnica de Saúde, 

Universidade Federal de Uberlândia

Relevância Clínica:

O edentulismo afeta a saúde bucal e geral, 
além da qualidade de vida e convívio social, 
sendo, portanto, considerado um dos 
principais problemas em saúde pública. 
Dentro desse contexto, diferentes tratamentos 
são propostos, como: prótese total removível 
convencional, prótese removível retida por 
implantes (overdentures) e/ou prótese fixa 
sobre implantes (protocolo metaloplástico ou 
cerâmico). As próteses implantossuportadas 
são as que oferecem maior retenção e 
estabilidade, melhorando significativamente o 
desempenho mastigatória e a qualidade de 
vida do paciente edêntulo. Entretanto, em 
caso de sucessivas falhas dos implantes, o 
tratamento pode gerar desconforto e 
insatisfação por parte do paciente, sendo 
necessárias soluções protéticas alternativas, 
como as próteses do tipo overdentures que 
utilizam os implantes remanescentes como 
mecanismos de retenção.

Introdução:
O tratamento com implantes orais em mandíbulas 
edêntulas é um procedimento com previsibilidade e 
longevidade comprovada. A partir do advento da 
osseointegração, a filosofia do tratamento 
reabilitador tem sido constantemente modificada. 
Inicialmente, foi utilizado um protocolo com seis 
implantes para suportar uma prótese fixa.1 

Modificações na macroestrutura e/ou 
microestrutura dos implantes, associada às 
técnicas cirúrgicas avançadas, permitiram redução 
do número de implantes utilizados nessa 
reabilitação.2 Essa redução, gera a necessidade de 
que os implantes sejam colocados em posições 
estratégicas para que a prótese tenha uma 
biomecânica favorável. Como alternativa para a 
diminuição da extensão distal, tem sido indicada a 
inclinação distal dos dois implantes mais 
posteriores para aumentar o polígono de 
sustentação da prótese fixa, como no caso dos 
protocolos all on four.2 

Em casos de falha dos implantes nessas próteses, a 
incidência é maior nos implantes distais comparado 
aos implantes instalados na região anterior da 
mandíbula. A primeira opção em caso de falha 
consiste em, após realizar um correto diagnóstico, 
substituir o implante perdido e refazer ou realizar o 
reparo da reabilitação fixa.3 Entretanto, em casos de 
sucessivas perdas do mesmo implante, em que 
fatores como custo, tempo, dificuldade de 
higienização ou impacto psicológico começam a 
pesar para o paciente, outras soluções protéticas 
alternativas devem ser consideradas.4

A escolha por uma prótese do tipo overdenture em 
detrimento de uma prótese total convencional 
apresenta vantagens como melhor retenção e 
estabilidade, o que melhora a função mastigatória, a 
fonética e a qualidade geral de vida do paciente.4, 5
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Objetivo:

Relato de caso:

Este artigo tem como objetivo descrever o relato do 
tratamento reabilitador de paciente desdentado 
total por meio da substituição de prótese inferior do 
tipo protocolo all on four, após sucessivas perdas do 
implante distal direito, por overdenture sobre o’ring.

O paciente (masculino, 65 anos) compareceu ao 
projeto de extensão “Overdenture para desdentados 
totais na geriatria” com uma prótese total superior e 
um protocolo metaloplástico inferior sobre quatro 
implantes, sendo que o implante distal direito estava 
perdido. Na anamnese o paciente relatou muita 
insatisfação com os aparelhos protéticos como: 
falta de retenção da prótese superior, dificuldade em 
se alimentar e dor na região do implante distal 
direito. Adicionalmente, relatou que já havia perdido 
esse implante uma vez e foi instalado outro na área. 
O paciente deixou claro que não queria, em hipótese 
alguma, substituir o implante perdido e que estava 
em busca de uma solução protética alternativa.



No exame clínico verificou-se que a prótese total 
superior apresentava retenção deficiente e estava 
reembasada com material resiliente em alto estágio 
de degradação (Figura 1) e o protocolo 
metaloplástico inferior all on four encontrava-se 
insatisfatório com o implante distal direito perdido. 
Ao tentar remover o parafuso de fixação da prótese 
na região do implante perdido, verificou-se a rotação 
do implante sobre o próprio eixo. O protocolo foi, 
então, removido juntamente com o implante perdido 
e foi realizado debridamento, irrigação e sutura da 
ferida. 



Na mesma sessão, foi realizada a transformação do 
procotolo inferior em uma prótese total removível 
provisória, utilizando resina acrílica auto 
polimerizável e material reembasador resiliente 
(Figura 2). Em seguida, foi realizado um novo plano 
de tratamento para o paciente, o qual consistia em 

confeccionar uma nova prótese total superior e uma 
overdenture inferior retida por o’rings nos dois 
implantes centrais, visto que havia paralelismo entre 
eles. No implante distal esquerdo foi colocado um 
parafuso de cobertura já que o mesmo apresentava 
uma acentuada inclinação para distal, inviabilizando 
o seu uso na reabilitação escolhida.

Figura 1: Prótese total superior reembasada com material 
resiliente em alto estágio de degradação.

Figura 2: Prótese total removível provisória inferior em resina 
acrílica auto polimerizável e material reembasador resiliente.
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A execução das próteses seguiu as seguintes 
etapas: (1) moldagem anatômica; (2) confecção de 
modelo anatômico; (3) delimitação de área 
chapeável e confecção da moldeira individual; (4) 
moldagem funcional (Figura 3); (5) confecção de 
modelo de trabalho (Figura 4); (6) confecção de 
base de prova e rolete de cera; (7) ajuste do plano 
de orientação superior: suporte de lábio, altura 
incisal, inclinação do plano incisal e oclusal 
(esquadro de fox), corredor bucal, linhas de 
referência; (8) registro maxilomandibular: dimensão 
vertical de oclusão (Figura 5) e registro da relação 
cêntrica (Figura 6); (9) Montagem dos modelos de 
trabalho em articulador semi ajustável (ASA) com 
mesa de camper; (10) Montagem dos dentes com 
oclusão balanceada bilateral (Figura 7); (11) 
ceroplastia caracterizada (Figura 8); (12) prova 
funcional dos dentes (Figura 9); (13) aprovação da 
seleção da cor da caracterização gengival (STG); 
(14) processamento das bases (Figura 10); (15) 
instalação dos aparelhos protéticos, (16) instalação 
dos componentes protéticos do tipo o’ring nos 
implantes anteriores (Figura 11);  (17) proteção da 
mucosa e do extravasamento de resina para o pilar 
antes da captura (Figura 12); (18) verificação do 
alívio para a captura (Figura 13), (19) captura da 
overdenture inferior com resina autopolimerizável 
(Figura 14), (20) avaliação final das cápsulas 
capturadas (Figura 15), (21) resultado final após a 
captura (Figura 16) e (22) controles posteriores.

Ao final do tratamento o 
paciente relatou uma 
vertiginosa melhora na sua 
alimentação, na segurança de 
uso das próteses, na 
satisfação com o uso dos 
aparelhos e na sua qualidade 
de vida geral. 

A

B

Figura 3: Moldes funcionais. A: Molde superior com pasta 
zinco-enólica. B: Molde inferior com elastômero.

Figura 4: Modelo de trabalho superior (A) e inferior (B) vazados 
com gesso pedra tipo IV.

A

B
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Figura 5: Registro da dimensão vertical de oclusão com 
compasso de Willis.

Figura 7: Montagem dos dentes com oclusão balanceada 
bilateral.

Figura 8: Ceroplastia caracterizada.

Figura 9: Prova funcional dos dentes.

Figura 6: Registro da relação cêntrica com os planos de 
orientação.

Figura 10: Processamento das bases (caracterização pelo 
sistema STG).
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Figura 13: Alívios na base da prótese inferior para a captura das 
cápsulas.

Figura 15: Avaliação final das cápsulas capturadas.

Figura 11: Componentes protéticos do tipo o’ring instalados nos 
implantes anteriores.

Figura 12: Proteção da mucosa e do extravasamento de resina 
para o pilar antes da captura com lençol de borracha.

Figura 14: (A – C): Captura da overdenture inferior com resina 
autopolimerizável.

A

B

C
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A

B

Figura 16: (A e B): Resultado final após a captura e instalação

Discussão:
Reabilitações com implantes orais exigem um 
planejamento cauteloso considerando aspectos 
técnicos, físicos e clínicos. Em todos os casos, é 
preciso realizar uma adequada anamnese, exame 
físico geral e específico oral para que, assim, o tipo 
de reabilitação adequada possa ser selecionado.6 

No caso descrito, o paciente compareceu ao projeto 
de extensão com o histórico de sucessivas perdas 
do mesmo implante e já se mostrava bastante 
relutante em realizar um novo procedimento 
cirúrgico e manutenção da prótese fixa. A sua 
insatisfação não era propriamente em relação ao 
tipo de prótese, mas sim pelo fato das sucessivas 

perdas do mesmo implante impossibilitarem o seu 
uso correto e isso também promover instabilidade 
na prótese superior, gerando desconforto e 
insegurança em seu uso. Portanto, optou-se por 
planejar outro tipo de reabilitação total que pudesse 
ser realizada sem intervenção cirúrgica e que 
pudesse utilizar os implantes ou parte deles como 
mecanismo de retenção adicional.



A prótese tipo overdenture foi escolhida por atender 
esses requisitos, devolvendo função e estética ao 
paciente.4, 5 Foi escolhido um sistema de retenção 
do tipo o'ring em virtude da proximidade dos dois 
implantes anteriores, os quais seriam utilizados 
como mecanismos de retenção adicional, e pelo 
paralelismo entre eles, também necessário para 
esse tipo de retentor.5 Além disso, a escolha por 
esse sistema de retenção diminui os custos e 
otimiza o tempo de tratamento.



O implante distal esquerdo não foi utilizado em 
virtude da sua inclinação acentuada para distal o 
que inviabilizou sua utilização nesse planejamento 
que requer paralelismo entre os implantes.5 Além 
disso, optou-se por não removê-lo cirurgicamente, 
pois estava adequadamente osseointegrado e não 
iria interferir na reabilitação final. 



A substituição de uma prótese fixa 
implantossuportada por uma prótese removível 
implantorretida impactou de maneira significativa 
na satisfação e na qualidade de vida do paciente, 
visto que a mesma não se beneficiava das 
vantagens oferecidas pelo protocolo fixo devido às 
perdas sucessivas do implante distal direito, o que 
gerava desconforto no uso da prótese, contribuindo 
para a sua insatisfação com o tratamento proposto. 
Portanto, após planejamento e a execução da 
técnica correta para confecção de próteses 
removíveis, sendo a superior convencional e a 
inferior overdenture, o paciente relatou melhora na 
mastigação, na fonética, na segurança e no seu bem 
estar geral.4
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A substituição de prótese inferior do tipo 
protocolo all on four, após sucessivas perdas 
do implante distal direito, por overdenture 
sobre o'ring foi uma solução protética eficaz, 
considerando o desejo do paciente em não 
substituir o implante perdido, e contribuiu 
para melhorar significativamente a sua 
qualidade de vida.
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Introdução:
A fotografia é uma importante aliada na prática 
clínica, sendo uma ferramenta essencial para o 
acompanhamento da evolução do tratamento 
odontológico, assim como para a comparação entre 
os resultados.1 Nas fotografias de face para 
acompanhamento da evolução do tratamento, se 
faz necessário o registro em várias posições. Um 
dos critérios para escolha destas posições é 
evidenciar a área que está sendo tratada.2



A ausência de um protocolo fotográfico dificulta a 
execução das fotografias e desencoraja o ato de 
fotografar. Além disso, um posicionamento 
inadequado pode alterar o formato do rosto e 
impactar no planejamento e resultado final.2 A 
padronização das ações do registro fotográfico é 
necessária para que a comparação do aspecto 
inicial e aspecto final não seja afetada por 
condições diferentes no momento do registro.3

Palavras-chaves: Fotografia odontológica; 
Planejamento Fotográfico; Previsibilidade.

Aplicabilidade Clínica:

A fotografia está presente em vários 
procedimentos odontológicos, sendo 
importante para o planejamento e 
comparação (aspecto inicial e final do 
tratamento). O protocolo fotográfico não é 
padrão, ou seja, pode ser personalizado para 
cada área de atuação, perfil profissional e 
características do tratamento. Considerando 
as generalidades dos procedimentos 
odontológicos, sugere-se que fotografias com 
o paciente em posição frontal, meio perfil 
esquerdo, meio perfil direito, perfil direito e 
perfil esquerdo; e com o lábio em posição 
selado, entreaberto, sorrindo e com sorriso 
aberto sejam realizadas.

Objetivo:

Protocolo fotográfico:

Sugerir protocolo fotográfico para face e sorriso, a 
fim de otimizar a prática clínica, facilitar um bom 
planejamento e permitir padronização na 
comparação do aspecto inicial e final do tratamento.

O protocolo fotográfico, neste caso, foi utilizado 
para planejar restaurações em resina composta – 
para substituição de restaurações insatisfatórias. A 
fotografia de face deve apresentar as 
características apresentadas na Figura 1, enquanto 
as fotografias de sorriso devem respeitar as 
características da Figura 2.4 As figuras de 3 a 10 
representam uma sequência sugerida de protocolo 
fotográfico para face e sorriso.
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Figura 1: Características indicadas para fotografia de face.

Figura 2: Característica indicadas para fotografia de sorriso.
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Figura 3: Vista frontal da paciente com lábio selado (A), lábio 
entreaberto (B), sorriso (C) e sorriso aberto (D).

A

B

C

D

Figura 4: Paciente posicionada após girar 45º (meio perfil) para 
a esquerda com lábio selado (A), lábio entreaberto (B), sorriso 
(C) e sorriso aberto (D).

A

B

C

D
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Figura 5: Paciente posicionada após girar 90º (perfil) para a 
esquerda com lábio selado (A), lábio entreaberto (B), sorriso (C) 
e sorriso aberto (D).

A

B

C

D

Figura 6: Paciente posicionada após girar 45º (meio perfil) para 
a direita com lábio selado (A), lábio entreaberto (B), sorriso (C) e 
sorriso aberto (D).

A
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Figura 7: Paciente posicionada após girar 90º (perfil) para a 
direita com lábio selado (A), lábio entreaberto (B), sorriso (C) e 
sorriso aberto (D).

A

B

C

D

Figura 8: Vista frontal no enquadramento do sorriso com lábio 
selado (A), lábio entreaberto (B), sorriso (C) e sorriso aberto (D).

A

B

C

D
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Figura 9: Paciente posicionada após girar 45º (meio perfil) para 
a direita, no enquadramento do sorriso com lábio selado (A), 
lábio entreaberto (B), sorriso (C) e sorriso aberto (D).

A

B

C

D

A

B

C

D

Figura 10: Paciente posicionada após girar 45º (meio perfil) 
para a esquerda, no enquadramento do sorriso com lábio selado 
(A), lábio entreaberto (B), sorriso (C) e sorriso aberto (D).
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Posição do paciente: frontal, meio perfil 

esquerdo, meio perfil direito, perfil direito e 

perfil esquerdo;

Posição do lábio: selado, entreaberto, sorriso 

e sorriso aberto.

O protocolo sugerido para fotos de face e terço 

inferior da face é:

Conclusão:
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Igor O Cardoso

igorcardoso_@hotmail.com
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Discussão:
A fotografia está presente no cotidiano dos 
profissionais dentistas. Esse exercício faz parte da 
área chamada de macrofotografia, que são as fotos 
que possuem uma maior carga de detalhes, seja 
para registrarem estética, planejamento de 
tratamento, documentação, ou até mesmo para 
divulgação em redes sociais.5



Para obter boas fotografias e resultados favoráveis 
é fundamental que as tomadas fotográficas sigam 
um protocolo. É recomendado que se estabeleça 
um padrão a ser seguido para realização dessas 
revelações fotográficas.6 Não é possível definir um 
protocolo universal, que possa ser utilizado em 
todas as situações. Apesar do protocolo fotográfico 
sugerido, cada profissional deve selecionar dentro 
de um protocolo estabelecido quais fotos realmente 
são necessárias e realizá-las. Não existe uma 
quantidade ideal: pode ser uma ou podem ser mais 
de 100, dependendo do objetivo.



Para facilitar a padronização, a pessoa a ser 
fotografada deve estar olhando para frente, sem 
óculos escuros; o cabelo deve estar atrás das 
orelhas e sem qualquer acessório que atrapalhe na 
análise estética. O fotógrafo deve estar bem 
centralizado, paralelo ao plano oclusal e 
perpendicular à linha média, evitando realizar 
fotografias de cima para baixo, de baixo para cima, 
da esquerda para a direita ou da direita para a 
esquerda. Para auxiliar, a pessoa deve estar 
preferencialmente sentada numa banqueta ou 
mocho, e sem maquiagem que possa modificar o 
formato do rosto.7 



Deve-se configurar a câmera antes de se iniciar o 
protocolo, combinar e ensaiar as posições com o 
paciente antes das fotos. Dessa forma, quando 
realizar a sequência de 4 clicks (lábio selado, 
entreaberto, sorriso e sorriso aberto) somente o 
paciente muda para a próxima posição, o fotógrafo 
se mantem estático, criando assim uma 
padronização na posição para as fotos.

https://youtu.be/AAaybDPGL6Y
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Vocês são 
sensacionais!

Lançamento do Livro – Finalização 
e Manutenção de Restaurações em 
Resina Composta: Guia Clínico

Gostamos muito quando marcam nosso @ nas 
redes sociais!  E a Galeria iKnow deste número do 
iK Journal é para homenagear vocês, que, por meio 
das marcações e citações, nos deixam mais 
próximos e, assim, nos sentimos como uma 
verdadeira comunidade.

INCRÍVEL! Essa é uma palavra que o autor do livro, 
Bruno R Reis utiliza bastante. Então, vamos utilizá-la 
para definir o livro: está incrível! Parabéns Bruno, 
todos os demais colaboradores e co-autores; além 
das editoras Santos Publicações e iKnow 
Publishing. Este livro traz resultados de uma história 
de dedicação no estudo sobre manutenção e 
longevidade de restaurações em resina composta.



E a galera estava ansiosa pela chegada do livro! 
Olha só a felicidade de quem marcou o 
@iknowodonto ao receber ou estudar!
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Lançamento do Livro – LASERS na 
Prática Clínica Diária: Guia de 
Informações Baseadas em 
Evidências Científicas

A rainha do laser e uma das maiores referências 
mundiais sobre o assunto, a professora Ana Cecília 
Aranha fez o lançamento do seu livro, abordando 
com muito evidência científica as possibilidades 
clínicas de utilização do laser. Parabéns Ana Cecília, 
colaboradores e editoras Santos Publicações e 
iKnow Publishing.



E a Ana Cecília postou e marcou o @iknowodonto! 
Olhem só a dedicatória escrita pela sua família! 



           

️
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Guarda roupas do Silvinho

O Silvinho é figurinha carimbada aqui na Galeria 

iKnow! Então, vamos aproveitar para conferir as 

dicas de moda que o Silvinho passou.

Só tem 
iKnow aí, 
Silvinho?
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#eusou infinitasvezesiknow

A Kayoko é uma grande inspiração para nós! Até 
então, a Kayoko já é iKnow 8 vezes (e vem mais por 
aí). E, além de conciliar os horários de estudo dos 
cursos, ela já põe todo o conteúdo aperfeiçoado em 
prática – e ainda tem tempo de fazer uma arte para 
dar aquela “zuada” na turma do iKnow.
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iKnow Journal no iKnow Journal

E lógico, o iKnow Journal não poderia ficar de fora 

da própria galeria. Obrigado a todos leitores, 

autores, revisores e colaboradores que ensinam e 

aprendem conosco! 



Está lendo aí agora e quer aparecer na próxima 

galeria? Aproveita, tira um print e marca o 

@iknowodonto com a #galeriaiknow!
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A gente não para de estudar...
seja nos cursos online,

nos cursos presenciais,
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ou no parlamento,  grupos de telegrama e lives.
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Independente se 
é dia de semana, 
sábado ou até 
mesmo feriado!

Ahh...e não 
esqueçam:
Tem alguma foto, vídeo ou um print legal de você 
participando de alguma live, curso na plataforma 
online ou presencial iKnow, ou estudando o nosso 
conteúdo? Marque a gente com #iknowodonto ou 
#galeriaiknow!
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