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O que tem no iKNOW JOURNAL?
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O que tem no 
iKNOW 
JOURNAL?

Volume 2

Depois do primeiro volume do iKnow Journal 
repleto de ótimos conteúdos 
clínicos-científicos e também com excelente 
senso crítico combinando humor e 
ciência/clínica, nós temos um grande desafio: 
manter o alto nível para os próximos 
volumes! E nós garantimos (sem falsa 
modéstia): o volume 02 do iK Journal está tão 
sensacional quanto o nosso lançamento! Você 
irá encontrar no iK Journal novembro/2020 
publicações de artigos científicos, colunas 
clínico-científicas e entertainment. Fica aqui o 
agradecimento a todos os colunistas, autores 
de artigos e colaboradores do journal.



Então, vamos ver o que você encontrará no 
iKnow Journal – Volume 02?

Quanto vale o seu esmalte? Ele tem um valor 
diferente do esmalte do seu paciente? No 
editorial do volume 02 do iKnow Journal, o 
editor Alexandre Machado aborda sobre a 
sustentabilidade biológica na odontologia e a 
nossa responsabilidade de promover saúde e 
estética preservando ao máximo os tecidos 
dentários.

Editorial

O mercado odontológico é cheio de novidades 
que entram e saem do mercado do dia para a 
noite. Para complicar a situação, nem todos os 
formadores de opinião são totalmente sinceros 
quanto as suas indicações. Ou seja, indicam, 
mas não usam. Apesar de contraditório e não 
fazer sentido, infelizmente é uma realidade. 
Pensando em uma indicação verdadeira, 
relatando as vantagens e limitações, os 
Professores Paulo Vinícius, Bruno Ferreira, 
Leandro Martins e Bruno Reis emitirão os seus 
pareceres e indicações sobre alguns agentes 
para clareamento supervisionado 
(caseiro/moldeira) disponíveis no mercado. 

O Brasil é reconhecido mundialmente pela 
mão de obra qualificada, seja na arte, no 
esporte ou na odontologia. Além disso, somos 
um dos países com maior publicação de 
artigos científicos do mundo. Na coluna Made 
in Brazil, a colunista fixa Lívia irá explorar 
diversos trabalhos científicos produzidos por 
pesquisadores brasileiros conhecidos 
mundialmente pela sua competência. E neste 
volume, a Lívia bateu um papo incrível com o 
Prof. Rafael Moraes, destacando pontos 
importantes para a longevidade de 
restaurações em resina composta.

Eu uso, eu indico

Made in Brazil



O que tem no iKNOW JOURNAL?
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A prevenção é a chave da odontologia! Mas 
temos que entender que prevenção vai muito 
além de prevenir cárie e doença periodontal. 
Nesta coluna, a Prof. Andrea Tolentino irá 
abordar sobre como prevenir e orientar os 
pacientes atletas e amadores em relação ao 
trauma dental, doenças não cariosas, dieta, 
cárie, gengivite e muito mais. É uma 
abordagem completa para ser um guia na sua 
prática clínica! 

Uma imagem vale mais do que mil palavras. 
Tenho certeza que você já ouviu essa frase. E 
quando essa imagem te faz rir e pensar 
criticamente sobre um procedimento, te leva a 
aprender (com seus acertos ou erros) de uma 
forma muito mais leve e agradável. Assim, 
nesse volume, a coluna Fun (dos volumes 
pares do iK Journal) tem a felicidade de 
contar com todo o potencial clínico, científico 
e criativo do Prof. Lucas Pizzolotto 
(@streptotiras).

Assim como a coluna weKnow, esse espaço é 
todo nosso! Só que ao invés de comentários, 
críticas e elogios, na Galeria iKnow 
publicaremos fotos, vídeos e até prints dos 
conteúdos, atividades e eventos iKnow. Venha 
conferir, nesse volume, o lançamento do 
iKnow Journal, a Maratona “Laser na 
Odontologia” e Cursos Presenciais iKnow.

Oral Care

Fun - @streptotiras

Galeria iKnow

Existe diferença na distribuição das partículas 
entre polidores de diferentes formatos? A 
resina composta pode ser utilizada como 
estratégia restauradora para pacientes com 
diastemas múltiplos e agenesia de caninos? E 
qual o real benefício que a harmonização 
orofacial pode proporcionar na saúde, função 
e estética dos pacientes? Venha conferir os 
artigos científicos que grandes nomes da 
odontologia pesquisaram e escreveram sobre 
isso!

Equipe iKnow Journal.

Artigos Científicos
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Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)

Quanto vale 1 mm3 de esmalte, dentina, polpa 
ou periodonto? Eu costumo dizer que somente 
quem já perdeu uma “ponta de canino” por 
desgaste, teve uma fratura dentária ou passou 
por um processo carioso ou de doença 
periodontal com necessidade de intervenção 
invasiva sabe o valor inestimável dos tecidos 
dentários. E este valor não é econômico, e 
sim, biológico!



Ao mencionar as palavras “valor” e “biológico” 
na mesma frase, logo vem em mente o 
conceito de sustentabilidade (no panorama 
ecológico), sendo definido como interações 
humanas que visam suprir as necessidades do 
presente sem comprometer gerações futuras. 
Vamos fazer um paralelo com a odontologia? 
A sustentabilidade biológica seria, então, 
executar ações (de promoção, prevenção e 
até mesmo tratamentos mais invasivos) que 
visam suprir as necessidades atuais do 
paciente sem comprometer a sua saúde 
futura.



Parece estranho dizer que um procedimento 
que visa restabelecer a saúde no presente 
poderia comprometer a saúde futura. Mas não 
é! E entre os exemplos, podemos citar a 
grande exterminação de esmalte (mesmo que 
0,2 mm) para confecção de preparos de 
facetas minimamente invasivas, em que alguns 
casos poderiam ser resolvidos de forma 
biologicamente sustentável com clareamento 
ou restaurações em resina composta. Além 
desse exemplo clássico, podemos citar a 
elevada taxa de “substituição preventiva” de 
restaurações em resina devido a falhas de 
diagnóstico/planejamento, sendo que o 
biologicamente sustentável seria optar por

repolimento e acompanhamento da 
restauração. Isto, infelizmente, é tão verdade 
que alguns artigos científicos discutem que 
pacientes que mudam de dentistas 
frequentemente tem maior possibilidade de 
que suas restaurações de resina composta 
sejam consideradas como insuficientes e 
sejam substituídas precocemente.



O que podemos concluir com isso? A 
odontologia, que muitos praticam, ainda não é 
biologicamente sustentável. No presente, a 
odontologia desgasta, corta, remove e 
retira demais...para no futuro aderir, inserir, 
instalar e injetar sem real necessidade 
prévia. E o risco desta odontologia não 
biologicamente sustentável é que a cada nova 
substituição, ocorrerá maior invasão e 
progressão no ciclo restaurador ou “ciclo da 
morte do dente”.

Sustentabilidade 
Biológica

Editorial



Editorial

A longevidade do procedimento odontológico 
deve ser como a de um lápis: utilizado 
enquanto conseguir executar sua função com 
qualidade! Quebrou? É passível de reparo? 
Então, aponte! Ou seja, faça manutenções nos 
seus procedimentos para durarem o maior 
tempo possível. Assim, faço uma adaptação 
dos 5R’s da sustentabilidade (repensar, reduzir, 
recusar, reutilizar e reciclar) em seu conceito 
mais amplo para a sustentabilidade biológica 
na odontologia:



Repense seus critérios de diagnóstico, 
planejamento, prevenção e tratamento;



Reduza a quantidade de tecidos removidos 
sempre que possível;



Recuse executar procedimentos invasivos 
por questões puramente financeiras ou por 
exigência do paciente;



Reutilize e Recicle o tratamento já 
executado, fazendo procedimentos que 
possam aumentar ainda mais a longevidade do 
já existente. Em caso de dúvida, acompanhar 
é melhor que intervir.



A odontologia biologicamente sustentável 
considera que se alguma estrutura do aparelho 
estomatognático perde, todos nós perdemos!

4

Seja um dentista 
biologicamente 
sustentável!

https://www.youtube.com/watch?v=hyhNP0q-t4w
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Eu uso, eu indico

Eu uso, 

eu indico
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Para que ocorra o clareamento dental, o gel 
clareador deve estar em contato com o 
esmalte. O baixo peso molecular dos 
agentes clareadores permitem que ocorra a 
perfusão dos íons nas áreas 
interprismáticas, resultando na oxidação 
dos pigmentos e consequentemente no 
efeito clareador. A liberação desses íons é 
menor e mais lenta para os peróxidos e/ou 
concentrações indicadas para o 
clareamento supervisionado. Sendo assim, 
é necessária a utilização de moldeiras 
pré-fabricadas ou individualizadas 
juntamente com o agente clareador.



Existem vários produtos com diferentes 
concentrações e peróxidos disponíveis no 
mercado com indicação para o clareamento 
supervisionado. Mas, provavelmente, você 
já deve ter reparado que no decorrer da sua 
prática clínica, você tem preferência por 
algum produto, concentração ou peróxido 
específico. 

Agente para 
Clareamento 
Supervisionado - 
"clareador 
caseiro/moldeira" 

Então, vamos ver 
quais produtos 
alguns experts 
usam e/ou 
indicam?

Profissional: Paulo Vinícius Soares

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (FO-UFU)

Pós-Doutorado University of 
Illinois-Chicago.

Sócio Fundador iKnow

Sócio Fundador Visage

Produto Avaliado:
Opalescence GO (Ultradent)



Eu uso, eu indico

Moldeiras pré-carregadas do Opalescence GO.

Modo de utilização das moldeiras pelo paciente.

O Opalescence GO apresenta a tecnologia 
mais avançada em clareamento dental caseiro 
por ser um sistema de uso fácil, rápido e 
efetivo para pacientes que estão realizando 
clareamento com a técnica associada ou 
somente caseira. Ele é composto por peróxido 
de hidrogênio a 10 ou 15%, otimizando o 
tempo em uso (10% de 30 a 60min/dia; 15% 
de 15 a 20 min/dia). Eu recomendo por ser um 
sistema que não depende do paciente em 
aplicar o gel e ser ótimo para casos com 
tempo reduzido na agenda para execução. O 
gel está espalhado na parte superior da 
moldeira (próximo da face incisal), o que 
permite que seja espalhado de forma correta 
durante o uso. Sempre solicito para meus 
pacientes não ficarem apertando a moldeira 
durante o uso para que não altere a ação do 
gel espalhado no seu interior. Costumo 
associar seu uso com o Opalescence Boost no 
clareamento de consultório.

Opinião:

Parecer:
Eu uso, eu indico!
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Eu uso, eu indico

Profissional: Bruno Ferreira

Clínico – Consultório Particular (Rio de 
Janeiro-RJ)

Auditor/Perito Petrobras

Palestrante em diversos congressos.

concentrações de 10 e 16% (não uso a linha 
aromatizada). Para pacientes que durante a 
anamnese e exame clínico já apresentam um 
possível problema ligado à sensibilidade, 
utilizo o de 10%. Já para os demais pacientes, 
utilizo o de 16%. Dou apenas uma seringa por 
semana para o paciente, assim tenho um 
melhor controle do clareamento. Quanto mais 
o seu paciente vier ao consultório e conversar 
com você, mais seguro ele irá se sentir. Oriento 
a utilização do clareamento por 2h/dia, não 
incluindo sábado e domingo apenas para o 
conforto do paciente (se ele desejar utilizar 
também aos finais de semana, não há 
contraindicação). Dica: Eu acredito muito que 
a experiência e surpreender façam toda a 
diferença nos dias de hoje. Então, faça uma 
caixinha personalizada para as moldeiras e 
coloque as seringas do gel clareador em uma 
caixinha também.

Produto Avaliado:
Power Bleaching Home (BM4)

8

O Power Bleaching Home (BM4) é um gel 
clareador caseiro cujo agente é o peróxido de 
carbamida nas concentrações de 10, 16 e 
22%, existindo também uma linha aromatizada 
(hortelã, açaí e laranja). Na minha opinião, o 
Power Bleaching Home é uma excelente 
indicação para o clareamento caseiro, pois 
tem como agente clareador o peróxido de 
carbamida que acaba gerando menos 
sensibilidade para os pacientes. Além disso, 
possui viscosidade excelente (não escorre 
com facilidade) e preço bem competitivo. Na 
minha rotina clínica, eu uso apenas as 

Opinião:

Parecer:
Eu uso, eu indico!

Moldeira individualizada com gel clareador aplicado na 

face vestibular.



Eu uso, eu indico

Profissional: Leandro de Moura Martins

Especialista em Dentística pela FOB-USP 
e em Prótese pela PROFIS – Bauru

Mestre em Materiais Dentários e Doutor 
em Reabilitação Oral pela FOB-USP

Professor da Faculdade de Odontologia 
da Universidade Federal do Amazonas.

Produto Avaliado:
Total Blanc Home (DFL)

Como todo produto clareador dentário, o Total 
Blanc Home, da DFL, é composto por 
substâncias ativas (peróxido de hidrogênio ou 
peróxido de carbamida) responsáveis pelo 
clareamento. Suas concentrações são de 16 e 
22% para o peróxido de carbamida e 6 e 7,5% 
para o peróxido de hidrogênio. Essas baixas 
concentrações o caracterizam como um 
clareador caseiro, sendo assim, eles devem 
ser aplicados em moldeiras individualizadas 
para clareamento. O gel de 16% de peróxido 

de carbamida deve ser usado por um período 
de 2 a 4 horas por dia, enquanto os géis de 
22% de peróxido de carbamida e os géis de 6 
e 7,5% de peróxido de hidrogênio devem ser 
usados por um período de 1 hora por dia. 
Além das substâncias ativas, os clareadores 
Total Blanc Home, como a maioria dos géis 
clareadores, possuem o carbopol como 
espessante e estabilizante e possuem sacarina 
sódica como aromatizante e adoçante. No 
entanto, uma característica que o diferencia é 
a baixa taxa de sensibilidade, que pode ser 
explicada pela presença de substâncias como 
um agente remineralizador (fluoreto de sódio); 
um agente dessensibilizante de ação neural 
(nitrato de potássio); um agente neutralizante 
(amina), que permite que o pH fique em torno 
de 7; um agente umectante (glicol), que evita 
uma perda prematura de água e melhora o 
contato do gel com as superfícies dentárias. 
Ademais, o grande diferencial é a alta 
concentração de água, em torno de 60%, que 
prolonga a vida útil do produto clareador e 
impede a desidratação do dente. 

Opinião:

9

Avaliação da cor por fotografia do incisivo central (A) e 

canino (B) com auxílio da escala Vita Bleachguide 

3D-Master®  topo a topo com o dente para evitar 

qualquer variação de luz.

A

B



Eu uso, eu indico
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Placa de EVA, em espessura de 1mm, confeccionada, 

recortada e pronta para aplicação do gel.

Registro com a cor inicial no incisivo central (A) e canino (B), para que o paciente possa perceber a evolução do 

tratamento. Registro final da cor pós-clareamento no incisivo central (C) e canino (D).

Paciente sendo instruído quanto a forma de aplicação, 

sendo uma gota de gel no interior da moldeira na região 

vestibular. Em seguida, orientamos quanto ao tempo de 

uso do gel, 2 a 4 horas por dia, em média de 3 a 4 

semanas.

Moldeira preenchida com o gel e em posição.

Parecer:
Eu uso, eu indico!



Eu uso, eu indico

Profissional: Bruno Rodrigues Reis

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Sócio Fundador iKnow

Produto Avaliado:
Opalescence PF (Ultradent)
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Apesar de existir uma preocupação sobre qual 
produto clareador teria maior capacidade de 
clarear, sabe-se que vários produtos do 
mercado são capazes de gerar efeito 
clareador. Entretanto, isso não tem a ver se o 
uso de determinado produto é seguro para 
tecidos dentais e periodontais! Para emitir uma 
opinião embasada cientificamente sobre o 
produto que uso na minha rotina clínica para 
clareamento caseiro, resolvi fazer uma revisão 
rápida no site PUBMED sobre o que há de 
pesquisas envolvendo diretamente este 
produto.



Encontrei 78 pesquisas com o Opalescence 
PF!! É um número considerável de trabalhos 
publicados. Nestes é possível ver que o 
produto é confiável, estável, sem PH ácido, 
com efeito clareador desejado e não gera 
danos às estruturas dentais. Isso somado ao 
“know how”, experiência, e pioneirismo da 
empresa Ultradent na área de clareadores faz 
com que possamos indicar, recomendar e usar 
este produto na rotina. 



Portanto, uso, recomendo e indico o 
Opalescence PF!

Opinião:

Parecer:
Eu uso, eu indico!
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Quanto tempo dura 
uma restauração 
posterior em resina 
composta?

Made in Brazil
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Made in Brazil

Lívia Fávaro Zeola

Professora da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG)

Doutora em Clínica Odontológica 
(PPGO.UFU)

Prezado(a) leitor(a), meu nome é Livia Fávaro 
Zeola e após receber com muita honra o 
convite da equipe do iKnow Journal, nas 
pessoas dos Profs. Paulo Vinícius, Bruno e 
Alexandre, hoje inicio com muita alegria e 
responsabilidade a coluna “Made in Brazil”. 



Antes de mais nada, quero me apresentar 
brevemente. Nasci no interior paulista e venho 
de uma família de cirurgiões-dentistas, 
estando desde muito cedo em contato com 
esse mundo tão fascinante da Odontologia. 
Grande parte de minha formação foi realizada 
na Universidade Federal de Uberlândia e hoje 
integro a equipe de docentes da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Esta profissão me 
proporcionou grandes oportunidades de 
evoluir como profissional e como pessoa. 
Dentre elas, tenho que destacar a 
possibilidade de conhecer e aprender com 
mentes excepcionais. Sou apaixonada pela 
Odontologia e tenho orgulho de como nosso 
país impacta mundialmente as práticas de 
nossa profissão.

Por esses motivos, nesse espaço 
conheceremos os bastidores e as histórias dos 
brasileiros que geram conhecimento e 
influenciam a Odontologia nacional e mundial. 
O melhor de tudo é que obteremos a evidência 
científica diretamente da fonte. O objetivo é 
aproximar ainda mais a ciência da sua prática 
clínica.

Chegou o momento 
de conhecermos 
essas grandes 
mentes brilhantes!
Lembrem-se: ser dentista é 
bom, mas ser dentista “Made 
in Brazil” é sensacional!!! 

Nesta primeira coluna falaremos sobre um 
tema complexo que está presente no cotidiano 
dos consultórios odontológicos e que 
voltaremos a discutir em outros momentos: a 
longevidade de restaurações posteriores em 
resinas compostas.



Nas últimas décadas, o uso das resinas 
compostas tem se tornado cada vez mais 
rotineiro nos consultórios odontológicos. Muito 
disso se deve a evolução desse material e das 
técnicas adesivas, bem como sua 
reversibilidade, versatilidade e ótima estética. 
Nesse sentido, quem nunca se perguntou: 
quanto tempo será que minhas 
restaurações de resina composta irão durar 
e o que eu poderia fazer para que elas 
durassem mais?



Made in Brazil

Para conversar sobre esse tema, nosso 
primeiro convidado é o Professor Rafael 
Ratto de Moraes da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de 
Pelotas. Ele é graduado pela UFPel, Mestre e 
Doutor pela Unicamp. Desde o início de sua 
carreira, se destacou pela qualidade e impacto 
de suas publicações na área de odontologia 
restauradora e materiais odontológicos. Hoje, 
é membro de sociedades de pesquisa no 
Brasil e no mundo e revisor de diversos 
periódicos. Além de ser um renomado 
pesquisador com centenas de artigos 
publicados na área, dezenas de prêmios em 
eventos científicos e depósitos de patentes, 
ele impacta também na transmissão do 
conhecimento. É professor de graduação, mas 
também orientador de dezenas de alunos de 
iniciação científica e de pós graduação. 
Pesquisa e ensino de qualidade ímpar são 
algumas de suas marcas.

essas 
restaurações podem durar mais 
do que 20 anos, se diversos 
fatores forem respeitados.

Dentre todos seus artigos científicos 
publicados no tema destaco: “Longevity of 
posterior composite restorations: Not only a 
matter of materials” e “22-Year clinical 
evaluation of the performance of two posterior 
composites with different filler characteristics”, 
publicados em 2012 e 2011, respectivamente, 
ambos no periódico Dental Materials. O 
primeiro deles trata-se de uma revisão de 
literatura, na qual os autores tiveram como 
foco avaliar o desempenho de restaurações 
posteriores em resina composta e os fatores 
que poderiam influenciar em sua longevidade e 
falha. Um dos achados mais interessantes é 
que o contexto em que as restaurações são 
colocadas tem forte influencia em seu 
desempenho clínico. Esse artigo está entre 
os dez mais citados em toda a Odontologia 
internacional!!!



Já na segunda publicação temos um estudo 
clínico que acompanhou restaurações 
posteriores em resina composta por um 
período de 22 anos. Um de seus resultados de 
maior destaque é que 

 É um 
dos artigos com maior tempo de 
acompanhamento presente na literatura, sendo 
amplamente citado em diversos países para 
embasar a redução no uso do amálgama em 
dentes posteriores. Os principais achados dos 
dois artigos estão destacados na Figura 1 e no 
vídeo ao final da coluna.

14

Pesquisador em destaque: 

Rafael Ratto de Moraes

Professor da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel)

Doutor em Materiais Dentários 
(FOP-UNICAMP)
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Recomendo a leitura dessas publicações e 
também da entrevista que fizemos com o Prof. 
Rafael, a quem agradeço imensamente por 
disponibilizar seu tempo e compartilhar seus 
conhecimentos conosco.



Livia: Para começar, nos conte sobre sua 
história na Odontologia.

Rafael: Entrei cedo no curso e escolhi a 
Odontologia por achar uma profissão bonita. 
Tinha pouca experiência e gostei muito da 
área. Talvez por querer aprimorar a prática que 
vi sendo feita, tenha despertado meu interesse 
pela carreira acadêmica. Fazer pesquisa no 
país é tão difícil quanto praticar Odontologia 
embasada em evidência científica. Requer 
bastante esforço e dedicação, pois os desafios 
são muito grandes, porém as possibilidades 
de crescimento são maiores ainda. Entender 
que a ciência melhora a Odontologia que 
praticamos pode ser uma motivação para 
ambos os lados.

Livia: Rafael, você possui uma grande 
experiência no que se refere ao estudo de 
materiais restauradores, mais 
especificamente resinas compostas, com 
artigos de grande impacto na Odontologia 
mundial. Dentro desse tema, uma das 
perguntas que os clínicos mais escutam em 
seus consultórios é: “Doutor, quanto tempo 
vai durar essa restauração?”. Com base na 
ciência, você acredita que exista uma 
resposta para essa pergunta? 



Rafael: A experiência e os trabalhos 
mencionados são de um grupo de pessoas 
muito diferentes entre si em diversos aspectos. 
Essa variabilidade explica porque a pergunta 
não possui resposta certa. A resposta que 
temos é a pergunta “O que vai acontecer com 
essa restauração?”. Ela irá envelhecer, fraturar, 
perder estética e/ou ser julgada estar com 
cárie adjacente. Os dentistas irão definir se 
algum desses processos requerem intervenção 
e, como são pessoas, haverá variabilidade no 
diagnóstico. A longevidade depende ainda de 
aspectos da técnica de confecção da 
restauração, que também varia entre pessoas. 
Valores exatos irão ignorar a variabilidade 
entre hábitos e riscos de pacientes, que 
influenciam a durabilidade. Entender o que 
vai acontecer com o dente restaurado ao longo 
do tempo ajudará a saber se o que vemos é ou 
não falha.



Livia: Quais são os aspectos que o 
cirurgião-dentista precisa ficar atento para 
evitar falhas e favorecer a longevidade de 
suas restaurações em resina composta?

 

Rafael: Três aspectos podem ser 
considerados fundamentais para a 
durabilidade de dentes restaurados: técnicos, 
clínicos e de monitoramento. Os Aspectos 
técnicos estão relacionados à qualificação e 

Figura 1: Principais achados do artigo “Longevity of 

posterior composite restorations: not only a matter of 

material”.
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treinamento do(a) profissional em desenvolver 
procedimentos e sua habilidade em manipular 
e aplicar materiais de forma a entregar 
restaurações resistentes e bem seladas. 
Limpeza, isolamento adequado, adesão efetiva 
e fotopolimerização suficiente são 
questões-chave. Os Aspectos clínicos 
envolvem observação do contexto oclusal, 
alimentar e de outros hábitos do paciente que 
possam aumentar o risco de falhas, pois talvez 
possam ser atenuados. Já os Aspectos de 
monitoramento envolvem decisões que o(a) 
profissional vai tomar perante uma 
restauração: proservar ou intervir. 
Profissionais que interveem para evitar 
problemas futuros fazem com que suas 
restaurações durem menos. Faça a reflexão 
se algum desses três aspectos pode ser 
melhorado em seu cotidiano e vá atrás de 
formas de aprimorar suas práticas.



Livia: Na visão de pesquisador, qual dica 
você deixa para os clínicos em relação aos 
locais ideais para busca de informações de 
qualidade?



Rafael: Os melhores locais são revistas 
científicas da área, em que há avaliação crítica 
do conteúdo antes da publicação. Este 
processo serve para reduzir problemas e falhas 
dos estudos, evitando conclusões distorcidas 
ou incorretas. Manchetes de blogs e opiniões 
em redes sociais não passam por esse tipo de 
revisão e, portanto, são mais propensas a 
erros e conclusões precipitadas, ou mesmo à 
presença de conflitos de interesse. Por isso, o 
ideal é sempre ir atrás de uma fonte científica, 
embora seja difícil fazer isso em todas as 
situações. Considere que uma dica clínica 
ou um procedimento reconhecidamente 
realizado há anos por muitas pessoas não 
precise de desconfiança científica. No 
entanto, desconfie de modismos recentes, 
práticas que prometam mudanças fáceis 

e teorias que soam mais como crença do que 
conhecimento. Neste caso, vá atrás de artigos 
científicos e leia mais de um sobre o tema, 
comece com artigos de revisão recentes. 
Entenda o tema de forma mais geral antes de 
ler detalhes. Converse com outras pessoas 
com mais experiência que você sobre o tema. 
E aos poucos vá desenvolvendo sua forma de 
incorporar novos conhecimentos a sua rotina. 



Livia: Rafael, para finalizar, estamos vivendo 
uma nova era na Odontologia. A pandemia 
do novo coronavírus chegou de repente e 
provocou mudanças em nossa profissão. 
Na sua visão, o que muda no que diz 
respeito as restaurações com resinas 
compostas no “pós pandemia”?



Rafael: Acho que se abre excelente 
oportunidade para importantes reflexões na 
forma como praticamos Odontologia 
restauradora no país. É uma reflexão coletiva a 
ser feita por dentistas e associações de classe. 
O processo de consolidação das resinas 
compostas terá continuidade, mas deverá 
ampliar o entendimento da importância de 
proservar dentes restaurados e, sobretudo, o 
dos sinais clínicos de envelhecimento das 
restaurações. Práticas mais conservadoras 
deverão ser adotadas quanto ao julgamento de 
restaurações, reparos e consertos 
considerados antes de trocas. Técnicas de 
mínima intervenção para restaurações antigas 
deverão ser ensinadas nos mesmos cursos 
que ensinam a fazer novas restaurações.

A decisão de aproveitar ou não 
essa ótima chance de praticar 
uma Odontologia menos 
restauradora, menos invasiva e 
mais centrada na qualidade de 
vida do paciente será tomada 
por você.



Made in Brazil

Vídeo 1: Pontos principais dos artigos 
destacado pelo Prof. Dr. Rafael Moraes.
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https://www.youtube.com/watch?v=bJU9nI6kX9I&feature=youtu.be


ORAL CARE

Cuidados preventivos 
relacionados aos 
esportistas

Saúde oral 
de atletas 
amadores e 
profissionais:

18
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Atletas amadores ou profissionais devem estar 
cientes que alterações bucais podem trazer 
consequências sistêmicas e impacto no 
desempenho atlético.1–7 A odontologia do 
esporte é a área na qual o cirurgião-dentista 
atua em equipe multiprofissional e 
multidisciplinar envolvendo a prevenção, 
manutenção e tratamento das lesões 
orofaciais e saúde oral, além de pesquisa 
científica.3,5–7


 

Muitos dentistas acreditam que não atendem 
atletas no consultório. De maneira simplista, 
atletas amadores ou profissionais possuem 
metas/objetivos específicos: pode ser 

emagrecer, ganhar massa muscular, saúde 
mental, melhorar condicionamento fisico, 
qualidade de vida, ganhar títulos, 
campeonatos, entre outros. Ambos investem 
tempo e/ou dinheiro para o desenvolvimento 
de sua atividade esportiva. Atletas amadores 
são aqueles que não envolvem remuneração 
ou contrato formal de trabalho, ou seja, eles 
possuem outra fonte de renda e em horas 
extras realizam sua prática esportiva. Já o 
atleta de alta-performance possui uma gama 
maior de profissionais ao redor e se sustenta 
através da modalidade praticada.



Os atletas são uma população vulnerável para 
problemas na região orofacial que são 
exacerbadas por fatores de risco relacionados 
as exigências dos treinos e do próprio 
organismo. Eles obrigam e levam o organismo 
ao limite e por isso necessitam que sua saúde 
geral e bucal estejam em condições 
excelentes para exercerem suas ações 
esportivas diariamente. Vejam nas figuras (1 a 
5) diversas situações que são rotineiras na 
prática clínica, principalmente para pacientes 
atletas.

ORAL CARE

Figura 1: Aspecto bucal de paciente frequentadora de 

academia. Observe a presença de desgastes dentários 

e recessões gengivais.
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Figura 2: Corrosão dentária apresentada por atleta de 

Futebol Americano.

Figura 3: Protetor bucal confeccionado de forma 

individualizada para cada paciente.

Figura 4: Gengivite em atleta de Rugby.

Figura 5: Dente restaurado com amálgama extenso 

apresentando fratura dentária associada ao 

apertamento dentário em atleta de Crossfit.

(clique 
aqui para fazer o download)

Para facilitar o diagnóstico e a decisão clínica, 
vamos relatar algumas situações que podem 
ter implicações na saúde do esportista e trazer 
consequências físicas e psicológicas (Tabela 
1). Além disso, indicaremos perguntas para 
serem realizadas na anamnese e um arquivo 
para mapeamento de rotina que pode ser 
utilizado para pacientes esportistas 

. 

https://drive.google.com/file/d/1pnxDxBL3LyAHe5d1T6oQLbusuC1lqkaq/view?usp=sharing
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Doenças 

gástricas

Dieta Ácida

Tabela 1: Fatores relacionados a rotina dos atletas que podem impactar na saúde orofacial.

ORAL CARE

・ Exercícios extenuantes 
podem induzir ao refluxo 
excessivo tanto em 
pacientes com DRGE 
(doença do refluxo 
gastroesofágico) quanto 
em indivíduos saudáveis 
assintomáticos.8-11

・ A dieta dos atletas é 
individualizada e as 
necessidades nutricionais 
vão depender do tipo de 
esporte; frequência, 
intensidade e duração do 
treinamento; condições 
ambientais; estágio de 
crescimento; e da 
necessidade de realizar 
mudanças físicas.12



・ Geralmente apresentam 
dieta acídica pelo uso de 
suplementos (destaque 
para compostos que 
possuem ácido cítrico, 
taurina e cafeína), bebidas 
esportivas, limão e 
energéticos; e cariogênica 
(açúcares e carboidratos 
fermentáveis).12–16

Encaminhamento ao 
médico 
Gastroenterologista 
parceiro;

Ingerir água durante 
exercícios;

Enxaguar a boca com 
água previamente a 
escovação dos dentes;

Utilizar escovas 
macias e pouca força 
durante a escovação;

Uso de cremes dentais 
de baixa abrasividade 
(RDA) e com fluoretos 
modificados (Fluoreto 
de Amina e de 
Estanho);

Uso de canudos 
sempre que possível;

Evitar bochechar ou 
reter líquidos na boca;

Adequar orientações 
de higiene à rotina do 
atleta.

Fator Descrição do fator
Estratégia de 

Prevenção
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Esporte 

Aquático

Saliva 

e Halitose

・ Esse grupo específico 
(como nadadores, natação 
artística, pólo aquático e 
mergulhadores) deve 
receber nossa atenção por 
passarem muito tempo na 
piscina. As piscinas são 
cloradas para reduzir a 
contaminação bacteriana 
e de algas. Durante este 
processo o pH pode 
diminuir rapidamente para 
níveis de descalcificação 
menores que 3.17–19

Estratégia similar para os 
fatores de Doenças 
Gástricas e Dieta Ácida.

*Caso verifique alguma 
alteração, mais exames 
serão necessários ou 
deve-se encaminhar para 
um dentista especialista 
parceiro.

・ O pH, a taxa de fluxo 
salivar, a capacidade tampão 
da saliva e a viscosidade são 
influenciadas pelo exercício. 
20–24 Isso dificulta o controle 
do risco a cárie, corrosão 
dentária e hipersensibilidade 
dentinária, por exemplo.13,22


É importante avaliar a 
qualidade e quantidade da 
saliva:

Quantidade (padrão):


- Fluxo não estimulado: 0,3 a 

0,4 ml/min


- Fluxo Estimulado: 1,5 a 2,0 

ml/min


Qualidade:


- Cor


- Consistência


- Fiabilidade

Orientações de 
higienização corretas;

Evitar realizar jejum 
intermitente;

Consumir água 
durante exercícios.

Fator Descrição do fator
Estratégia de 

Prevenção

ORAL CARE
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Doenças 
Cariosas e 

Doenças 
Periodontais

Disfunção 
Temporo 

Mandibular 
(DTM)

Apertamento 
dentário 

durante os 
exercícios

・ Infecções e inflamações 
odontológicas desempenham 
um papel muito importante 
em lesões musculares 
esportivas. São fontes de 
microorganismos que podem 
causar dor e implicações 
sistêmicas.25

・ Atividades esportivas 
necessitam de força de 
forma frequente, muito 
mais que atividades 
normais do dia-a-dia. 
Além disso, alguns 
distúrbios da ATM podem 
surgir de traumas durante 
a prática esportiva.26,27

・ A relação entre o sistema 
mastigatório, o sistema de 
movimentação corporal e o 
aperto dos dentes pode 
desempenhar um papel 
importante na rápida 
estabilização da postura 
corporal, estabilização na 
maneira de andar, controle 
do equilíbrio e produção de 
força.28–30 Entretanto, o 
apertamento intenso e 
prolongado pode gerar 
tensão muscular devido ao 
estresse repetitivo, induzindo 
à fadiga, dor e DTM.26,31–34

Fator Descrição do fator
Estratégia de 

Prevenção

ORAL CARE

Medidas de prevenção 
e tratamentos 
apropriados podem 
diminuir as 
consequências em sua 
qualidade de vida;

Protetor bucal 
individualizado 
confeccionado pelo 
dentista, feito com 
copolímero de acetado 
de vinila (EVA);

Avaliar se o atleta 
apresenta DTM antes 
de confeccionar o 
protetor;

Trocar restaurações de 
amálgama de tamanho 
médio e extenso para 
prevenir fraturas 
dentárias.

Deve-se eliminar todos 
os focos infecciosos;

Abordagem de 
tratamento da DTM.

Orientações e 
conscientização da 
importância da 
prevenção.
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Má-oclusão/

Desoclusão

Respirador 
bucal

Terceiros 
Molares

・ É um fator que pode 
interferir na mastigação e 
digestão dos alimentos 
prejudicando absorção de 
nutrientes e gerando dor 
de cabeça, problemas na 
articulação, desconforto e 
desequilíbrio muscular. 
35,36 Contatos prematuros, 
fora do longo eixo do 
dente ou em superfícies 
não-oclusais são contatos 
dentários indesejados. 37,38

Fator Descrição do fator
Estratégia de 

Prevenção

ORAL CARE

・ Fatores fisiológicos, 
funcionais e de 
crescimento facial estão 
relacionados à respiração.   
Uma identificação precoce 
pode evitar problemas 
decorrentes dessa 
condição que poderão 
trazer consequências 
sistêmicas (sono ruim; e 
problemas posturais e na 
performance).6,7,39

・O terceiro molar inferior 
impactado tem sido 
considerado um fator de 
risco para fraturas do 
ângulo mandibular. Além 
disso, tem-se o risco de 
aparecimento de 
pericoronarite (dor e 
infecção).40,41

A remoção profilática 
dos terceiros molares 
tem sido 
recomendada.

Deve ser identificado e 
realizado o 
restabelecimento da 
oclusão e desoclusão.

Diagnóstico e 
tratamento 
multidisciplinar e 
multiprofissional.
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Hábitos 
Parafuncionais

Trauma 
orofacial

Qualidade 

do Sono

Fator Descrição do fator
Estratégia de 

Prevenção

ORAL CARE

・ Possui etiologia 
complexa, podendo 
causar desgastes 
dentários, dores 
musculares e articulares. 
Exemplos: morder objetos, 
morder os lábios, roer as 
unhas e bruxismo.13,42

・Atletas estão expostos a 
um risco consideravél de 
lesões orofaciais e 
concussão. Com o 
crescimento do número de 
participantes de atividades 
esportivas, houve um 
aumento na incidência de 
injúrias dentais e faciais 
que podem causar muitos 
transtornos e 
principalmente deixar o 
atleta fora de ação por um 
tempo.6,7,43,44

・O sono e o exercício físico 
sofrem influência do tipo de 
exercício, intensidade, 
duração e em que momento 
do dia ele foi realizado. E a 
qualidade do sono está 
intimamente ligada a 
qualidade de vida, ou seja, 
alterações em seus padrões 
leva a prejuízos físicos e 
psicológicos.45–49

Existem vários fatores 
que podem estar 
relacionados à baixa 
qualidade de sono, por 
isso é necessário 
encaminhar para um 
dentista especialista 
parceiro para realizar 
avaliação e 
tratamento.

Indicar a utlização do 
aplicativo “Desencoste 
seus Dentes” para o 
autocontrole;

Deve ser orientado e 
tratado conforme o 
hábito de forma 
mutidisciplinar e 
multiprofissional.

É necessário orientar e 
conscientizar atletas 
para o uso de 
protetores 
bucais/faciais 
individualizados 
durante treinos e 
competições para 
prevenir lesões 
orofaciais.



Sugestão de perguntas para 
realizar durante a anamnese:
1. Qual modalidade esportiva pratica? Há 
quanto tempo?



2. Com que frêquencia semanal pratica o 
esporte/exercício?



3. Quanto tempo dura o treinamento?



4. Ingere algum suplemento nutricional, barras 
energéticas ou bebidas esportivas? Em que 
momento (antes, durante ou depois dos 
treinos)?



5. Sente ou já sentiu dor no dente? 



6. Faz uso de cremes dentais com flúor? Qual?

7. Já sofreu algum trauma orofacial?



8. Utiliza protetor bucal? Qual tipo? Em que 
momento?



9. Sentiu algum mal estar (evento de refluxo) 
durante os treinos?



10. Possui calendário de competições?



11. Com que frequência visita o dentista?



12. Toma alguma medicação?



13. Faz acompanhamento com nutrólogo 
/nutricionista? Tem o acompanhamento de 
algum outro profissional fora da área de 
odontologia ?
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Crianças/

Adolescentes

Harmonização 
Orofacial

Fator Descrição do fator
Estratégia de 

Prevenção

ORAL CARE

・ Esse perfil de atleta 
também está exposto a 
todas as situações 
descritas anteriormente.

・ Devido a atividade 
muscular durante ações 
esportivas ou exercicios 
de força, o procedimento 
tende a durar menos do 
que em não-atletas.

Quanto mais cedo 
iniciarmos orientações 
e conscientização, 
mais fácil será a 
condução da saúde 
bucal ao longo da vida 
esportiva.

Não é 
desaconselhado, 
apenas oriente seu 
paciente-atleta.

ATENÇÃO: O dentista não deve atuar em áreas que não são de sua competência. Devemos nos adequar à ROTINA do 

atleta, sempre buscando as melhores formas de prevenção, intervenção e manutenção sem prejudicar seus treinos 

e/ou competições.
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Portanto, é necessário que o dentista 
desenvolva protocolos com base nos 
fatores de risco existentes.3,6,7,12,44,50 Estes 
fatores de risco relacionados aos atletas 
são capazes de ocasionar alterações na 
saúde oral e podem desestabilizar a rotina 
do profisisonal ou amador, interferindo na 
sua concentração, provocando dor e por 
consequência alterando a performance. 
Ressalta-se que em muitos casos, o 
dentista será parte de uma equipe 
multiprofissional e a odontologia do esporte 
deve fazer parte desde o início da carreira 
do esportista.3,4,6,7,50 Sendo assim, é 
necessário entender o estilo de vida do 
atleta, qual a sua rotina, a dinâmica do seu 
organismo, particularidades da modalidade, 
gesto esportivo e comprometimento 
energético que possam contribuir para 
mudanças a curto, médio e longo prazo na 
saúde orofacial.
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É com imenso prazer que o Streptotiras 
estreia no Iknow Journal trazendo um 
pouco de entretenimento com as mais 
variadas situações traduzidas em 
tirinhas para que você cirurgião-dentista 
se divirta e, quem sabe, se identifique 
com algumas delas. Enjoy it!



Vamos iniciar a coluna com duas 
situações muito frequentes na rotina 
clínica.



Kréberson (nome que uso pra chamar 
alguém nas tirinhas) foi a vítima de hoje 
que ficou 428 horas com a boca aberta 
para o Dr. realizar AQUELA restauração 
de livro. Ficou linda! Hora de checar e 
ajustar a oclusão. Papel articulado, 
“pode morder, Kréberson”, Bzz bzz bzz, 
ajusta aqui, ajusta lá, aquele medo de 
estragar tudo.



“Tá alto ainda?” – pergunta o Dr. – “Tá 
mas deve ser da anestesia né?”. E 
assim vai até acabar com a restauração. 
Se identificou aí? Se sim, saiba que isso 
é possível de evitar com a técnica e 
treinamento certo. 



fun - @STREPTOTIRAS
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E aquela Classe II que passa um dedo entre os dentes depois de feita a restauração?! É meus 
amigos, não tire os contatinhos dos dentes, não faça restauração proximal marmita – aquela que 
fica todo almoço guardado pra janta.  Utilizar um bom anel de afastamento juntamente com uma 
matriz bem adaptada em contato passivo com o dente vizinho é a chave do sucesso dessas 
restaurações, o paciente agradece!!

FUN
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Aplicabilidade clínica:

A distribuição, o tamanho e a homogeneidade 
das partículas dos polidores da resina 
composta são dependentes de geometria das 
borrachas e marca comercial, apesar de existir 
uma tendência de maior concentração de 
partículas na região intermediária e central da 
borracha. Assim, conhecer a procedência e a 
qualidade das borrachas polidoras presentes no 
mercado é essencial para que o 
cirurgião-dentista seja capaz de escolher 
conscientemente a opção de sistema polidor 
que melhor atende suas necessidades clínicas, 
garantindo um melhor resultado e uma maior 
longevidade do procedimento.
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da Universidade Federal de
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Palavras-chaves: compósito resinoso; 
micro-ct; polimento; resina composta.

Introdução:
O polimento compõe uma das etapas mais 
importantes para estabelecer longevidade, 
estética satisfatória e compatibilidade ótica da 
restauração com o esmalte adjacente. Além 
disso, características como maior brilho, 
diminuição da rugosidade e menor 
probabilidade de manchamento da superfície 
são obtidas por meio de um polimento 
corretamente realizado.1,2



Contudo, a escolha do polidor adequado é um 
desafio na rotina clínica (Figura 1). 

Figura 1: Polidores no formato espiral se adaptam 

melhor a região proximal, comparados a outras 

geometrias de borrachas polidoras.

O mercado é repleto de produtos que 
prometem bons resultados, porém há pouca 
informação sobre a composição destes 
polidores e poucos estudos comprovam sua 
real eficácia.3 Compreender as características 
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do polidor e como aplicar um protocolo de 
polimento simplificado é essencial para que as 
restaurações alcancem uma qualidade 
superficial adequada, favorecendo tanto a 
estética quanto a longevidade do tratamento 
realizado.4

Objetivo:
Analisar qualitativamente as partículas 
presentes em diferentes polidores, avaliando o 
tamanho, homogeneidade e distribuição 
destas na matriz do polidor por meio de 
microtomografia computadorizada (micro-CT).

1. Seleção de borrachas polidoras para análise 
com micro-CT (Tabela 1);

Metodologia:

4. Visualização e avaliação qualitativa das 
borrachas através do CTVol v. software 
(Bruker-microCT).

Tabela 1: Informações sobre os grupos experimentais utilizados no trabalho.

2. Montagem das borrachas (n=1) em um 
dispositivo personalizado e digitalização em 
scanner micro-CT (SkyScan 1272; 
Bruker-microCT, Kontich, Bélgica);

artigo de pesquisa inédita
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3. Operação do scanner a 100 kV e 111 mA 
(0,5 mm Al / 0,038- filtro de Cu mm) com 
resolução de 1632/1092 pixels - 10 μm e 
varredura por rotação de 360° em torno do 
eixo vertical;

Grupo 
experimental Produto Fabricante Composição 

(partículas)
Composição 

(matriz)
Instruções de uso 

segundo fabricante

Pressão de 
aproximadamente 

0,3 Newton.

Velocidade de 
rotação de cerca 
de 7.500 rpm e 

refrigeração com 
água.

Óxido de 
alumínio e 

partículas de 
diamante

Kerr, CA, USA

Shofu Dental 
Corp, Kyoto, 

Japan

Heraeus 
Kulzer, Inc., 
Southbend

3M ESPE, St. 
Paul, MN, 

USA

3M ESPE, St. 
Paul, MN, 

USA

Sof-Lex 
Rosa 

(polimento)

Sof-Lex Bege 
(pré-polimento)

Charisma 
EasyShine

OneGloss

Opti1stepO1S

OG

ES

SLB

SLR

Óxido de 
alumínio

Pó de 
diamante 

micro-fino e 
carbeto de 

silício

Óxido de 
alumínio 

Diamantado

Velocidade de 
rotação de cerca 

de 15.000 a 
20.000 rpm. 

Utilizar o disco 
úmido por 15s.

Velocidade de 
rotação de cerca 

de 15.000 a 
20.000 rpm. 

Utilizar o disco 
úmido por 15s.

Elastômero 
termoplático

Elastômero 
termoplático

Silicone

Silicone

Silicone

Nº de 
passos

1

1

1

2

2

-
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Figura 2: Imagens obtidas pelo micro-CT dos polidores analisados. Os pontos negros são as partículas de polidores, 

enquanto a leve transparência em cinza representa o formato da borracha polidora.
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Resultados:
A representação da composição tridimensional 
dos polidores avaliados está descrita na Figura 
2.



No grupo ES é possível perceber a presença 
de partículas polidoras grandes, mal 
distribuídas na matriz do polidor e em menor 
quantidade quando comparado aos demais 
grupos. Nos grupos O1S e OG as partículas 
são menores e em maior quantidade, 
entretanto, o grupo O1S possui uma 
distribuição mais homogênea do que o grupo 
OG.



Os grupos SLB e SLR são ambos polidores em 
formato espiral do mesmo fabricante, mas em 
granulações diferentes. É possível observar 
uma melhor distribuição das partículas no 
grupo SLB (abrasividade maior) quando 
comparado ao grupo SLR (abrasividade 
menor), apesar de em ambos a concentração 
de partículas no centro do polidor ser maior.

Durante o polimento são utilizados 
instrumentos em uma sequência de redução 
de granulação de partículas, ou seja, 
começando com partículas de maior 
granulação e passando para partículas de 
menor.5,6 Assim, para garantir a efetividade dos 
sistemas de polimento, é necessário que o 
tamanho das partículas seja padronizado, não 
havendo mistura de grânulos grandes, que 
estariam presentes apenas nas etapas iniciais, 
com grânulos pequenos.



Quando se fala em padronização, deve-se 
levar em conta tanto o tamanho das partículas, 
quanto a distribuição das mesmas no 
polidor.5,6 Nos grupos SLR e SLB as partículas 
estão mais concentradas no centro do polidor, 
decrescendo em quantidade em direção as 
pontas dos espirais. Assim, sugere-se que o 
polimento realizado com a região mais próxima 
ao centro (polidores com mais tempo de uso) 
pode apresentar melhor desempenho do que 
em suas extremidades.
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Discussão:

Existem poucas informações na literatura 
sobre como as condições de uso de borrachas 
polidoras e suas características podem 
influenciar no resultado final do polimento. 
Este trabalho apresenta dados inéditos de 
micro-CT sobre o tamanho e a distribuição das 
partículas nas borrachas. Porém, ainda são 
necessários estudos que avaliem a influência 
no polimento das diversas características e 
alterações sofridas pelas borrachas polidoras 
ao longo do uso. Além disso, estimula-se que 
estudos sobre polidores devam sempre 
apresentar os dados de quantas vezes e em 
quais condições cada borracha foi utilizada 
para garantir uma menor variabilidade dos 
resultados. 

artigo de pesquisa inédita
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A distribuição, quantidade e tamanho 
das partículas dos polidores de resina 
composta variam de acordo com a 
forma da borracha e marca comercial;

Existe uma tendência de maior 
concentração das partículas na região 
intermediária e central dos polidores;

Deve-se priorizar polidores com 
partículas bem distribuídas e em 
quantidade de tamanhos uniformes.

Conclusão:
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Palavras-chaves: resina composta; adesão 
dentária; diastema.

Aplicabilidade clínica:

A procura por tratamentos estéticos de 
pacientes com queixa de formato e tamanho 
dos dentes faz parte da rotina clínica do 
cirurgião-dentista. Visto que existem vários 
desafios no tratamento de casos com múltiplos 
diastemas, é necessário trabalhar com uma 
visão e abordagem multidisciplinar. O uso do 
fluxo digital, confecção de mock-up, e ensaio 
restaurador cromático são exemplos de 
estratégias que podem ser usadas para 
aumentar a previsibilidade do tratamento.

1 Professor da Universidade Federal de 
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Introdução:
Pacientes com agenesia e diastemas são 
comuns na rotina da clínica odontológica.1-3 

Normalmente, os pacientes procuram 
tratamento ainda em idades jovens e as 
reabilitações desses procedimentos são 
desafiadoras, pois necessitam de abordagem 
multidisciplinar.4

O planejamento inicial envolvendo análise 
oclusal, interferência na qualidade da 
alimentação, fonética e estética se faz 
necessário.5 Áreas como ortodontia, 
periodontia e dentística, normalmente, são 
associadas já no início do tratamento. No 
entanto, é obrigação do profissional avaliar o 
custo biológico antes do custo financeiro 
(Figura 1). 

Figura 1: Paciente com diastemas sendo reabilitado por 

meio de restaurações adesivas e “zero custo biológico”.

Entende-se por custo biológico a quantidade 
de investimento de estruturas hígidas, naturais, 
com perda irreversível por parte do paciente. 
Como exemplo, a quantidade de esmalte 
envolvida durante um preparo ou remoção de 
um braquete ortodôntico.6



Sabe-se que diastemas, dentes conóides e 
agenesias estão relacionados a fatores 
genéticos e podem interferir no 
desenvolvimento funcional e social do 
paciente. Independente da idade do paciente, 
terapias invasivas devem ser sempre evitadas.
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Objetivo:
Este caso clínico teve como objetivo discutir 
as opções de tratamento para pacientes com 
diastemas múltiplos e agenesia de caninos; 
além de descrever a técnica restauradora 
direta utilizada.

No caso descrito a seguir, observa-se paciente 
jovem, 17 anos de idade, gênero masculino, 
relatando comprometimento estético e 
fonético (Figuras 2 a 5). 

Figura 2: Aspecto inicial da face do paciente, sendo 

perceptível a presença de diastemas.

Figura 4: Vista lateral inicial do sorriso com a 

perspectiva de quem observa o sorriso lateralmente. 

Observa-se os diastemas proporcionados pelo formato 

dos dentes e presença de canino decíduo.

Figura 5: Vista inicial intra-oral lateral do sorriso, 

evidenciando a presença do canino superior decíduo.

Figura 3: Aspecto inicial frontal do sorriso com presença 

de dentes conóides e desalinhamento provocado pela 

presença de caninos decíduos.

Estudo do caso:
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Durante teste clínico com jato de ar (2s a 1cm 
de distância inclinado na direção do sulco 
gengival), o paciente relatou sensibilidade de 
alta intensidade e curta duração, nos dentes 
14, 15, 25. Estes dentes não apresentavam 
recessão gengival, trincas evidentes, lesões 
cariosas ou não cariosas. Foi diagnosticada 
Hipersensibilidade Dentinária subgengival 
provocada pelo padrão de desoclusão em 
grupo devido a ausência dos caninos 
permanentes. Além disso, o paciente 
apresentava histórico de tratamento 
ortodôntico e ausência de necessidade clínica 
de plástica gengival.
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Assim, a decisão clínica da equipe foi o 
fechamento de diastemas e reanatomização 
dos caninos decíduos com resina composta 
direta, utilizando técnica de estratificação em 3 
camadas (concha palatina translúcida, camada 
interna com resina opaca dentina e cobertura 
com resina de esmalte), conforme descrito nas 
Figuras 6 a 14.
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Figura 6: Profilaxia pré-restauração com pasta 

profilática (Consepsis Scrub, Ultradent, Brasil) e escova 

mini Robinson extra-macia (DHPro, Brasil).

Figura 9: Construção da concha palatina com resina 

composta Trans (Forma, Ultradent, Brasil).

Figura 10: Reconstrução do incisivo lateral e 

reanatomização do canino.

Figura 11: Inserção da camada de dentina A1D e 

esmalte WE (Forma, Ultradent, Brasil).

Figura 7: Isolamento modificado do campo operatório.

Figura 8: Guia de reconstrução palatina obtida a partir 

do Ensaio Restaurador Cromático.
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Figura 12: Vista frontal final do sorriso após finalização das restaurações, demonstrando o sucesso no fechamento 

dos espaços interdentais.

Figura 13: Vista lateral final do sorriso após 

reanatomização dos caninos decíduos e 

estabelecimento de guia canina.

Figura 14: Aspecto final do paciente após estabelecer 

adequado formato, proporção e função dos dentes.

ARTIGO DE CASO CLÍNICO
iK Journal; 2020 (nov); 01 (02); 38-44



43

Vídeo 1: Ajuste da Placa Interoclusal durante o 
movimento de protusão e lateralidade, tendo 
em vista contatos bilaterais homogêneos, guia 
anterior e guia canina adequada para proteção 
mútua dos dentes e restaurações.

A Odontologia adesiva permite atuar de forma 
segura, conservadora e previsível. Estas três 
palavras determinam, atualmente, a melhor 
estratégia para o diagnóstico e elaboração do 
plano de tratamento. Corroborando com isso, 
o avanço tecnológico dos materiais 
restauradores poliméricos permitiram a 

consagração de uma Odontologia cada vez 
mais conservadora, seja ela com restaurações 
diretas em resina composta ou indiretas por 
meio de cerâmicas.6 Durante a sessão de 
apresentação do plano de tratamento 
devemos discutir com o paciente não apenas 
sobre o "custo financeiro", mas também sobre 
o “custo biológico”. As restaurações em resina 
composta possuem maior vantagem nesse 
aspecto, pois geralmente apresentam menor 
necessidade de  preparos quando comparadas 
às restaurações cerâmicas.



Por fim, algo que determina o sucesso do 
plano de tratamento e aumenta o poder de 
decisão do paciente frente ao que está sendo 
proposto pelo profissional é o nível de 
previsibilidade. Existem diversas ferramentas 
que auxiliam a estabelecer um plano de 
tratamento previsível, como as tecnologias 
digitais (fotografia, softwares de desenho do 
sorriso e manipulação de forma e cor dos 
dentes) e as técnicas de enceramento e 
mock-up (convencional e digital).7 Para as 
restaurações em resinas compostas, pode ser 
realizado o chamado mock-up direto ou ensaio 
restaurador cromático, que consiste em 
escolher o tipo e cor da resina da futura 
restauração e realizar a simulação da mesma 
sem adesão aos tecidos dentários. Com essa 
técnica, o profissional é capaz de estabelecer 
as referências para a espessura das camadas 
de resina, mapa cromático e morfologia; e o 
paciente pode visualizar melhor o tratamento 
proposto, avaliando estética, fonética e a 
relação das restaurações com volume 
gengival, lábios e face.8
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Discussão:

https://www.youtube.com/watch?v=k5cWo2lU1Jc&feature=youtu.be
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O planejamento de tratamentos 
restauradores deve sempre levar em 
consideração o “custo biológico” 
causado ao paciente;

O ensaio restaurador cromático 
oferece previsibilidade às restaurações 
diretas em resina composta;

Para um tratamento de sucesso é 
importante oferecer resultado estético 
que agrade o paciente e, também, 
reestabelecer as funções oclusais.

Conclusão:

Autor Correspondente:

Paulo Vinícius Soares

paulovsaores@yahoo.com.br

Referências

1. Tjäderhane L, Tezvergil-Mutluay A. Performance of 

Adhesives and Restorative Materials After Selective 

Removal of Carious Lesions: Restorative Materials with 

Anticaries Properties. Dent Clin North Am. 

2019;63(4):715-29.



2. Abraham R, Kamath G. Midline diastema and its 

aetiology--a review. Dent Update. 2014;41(5):457-60, 

62-4.



3. Hua F, He H, Ngan P, Bouzid W. Prevalence of 

peg-shaped maxillary permanent lateral incisors: A 

meta-analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 

2013;144(1):97-109.



4. Chu CH, Zhang CF, Jin LJ. Treating a maxillary midline 

diastema in adult patients: a general dentist's 

perspective. J Am Dent Assoc. 2011;142(11):1258-64.



5. Soares PV, Spini PH, Carvalho VF, Souza PG, 

Gonzaga RC, Tolentino AB, et al. Esthetic rehabilitation 

with laminated ceramic veneers reinforced by lithium 

disilicate. Quintessence Int. 2014;45(2):129-33.



6. Cardoso LA, Valdrighi HC, Vedovello Filho M, Correr 

AB. Effect of adhesive remnant removal on enamel 

topography after bracket debonding. Dental Press J 

Orthod. 2014;19(6):105-12.



7. Seelbach P, Brueckel C, Wöstmann B. Accuracy of 

digital and conventional impression techniques and 

workflow. Clin Oral Investig. 2013;17(7):1759-64.



8. Ritter AV, Fahl N, Jr., Vargas M, Maia RR. The 

Direct-Indirect Technique for Composite Restorations 

Revisited. Compend Contin Educ Dent. 

2017;38(6):e9-e12.

ARTIGO DE CASO CLÍNICO
iK Journal; 2020 (nov); 01 (02); 38-44

https://www.youtube.com/watch?v=mIi_XpuJxM8&feature=youtu.be


Paralisia Facial – 
Relato de caso de 
tratamento combinado

artigo de caso clínico
iK Journal; 2020 (nov); 01 (02); 45-52

45



Palavras-chaves: toxina botulínica; fios de 
sustentação; paralisia facial.

Aplicabilidade clínica:

A paralisia facial provoca uma deformidade 
assimétrica que pode ser recuperada por 
meio de técnicas não invasivas. Essas 
terapias não curam a paralisia, mas 
recuperam a aparência física facial pelo 
restabelecimento da simetria bilateral. 
Assim, a técnica combinada de toxina 
botulínica, fios de sustentação e 
preenchimentos é eficaz para 
restabelecimento da estética e permite ao 
paciente melhor convívio social e 
autoestima.
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Introdução:
As causas da paralisia facial variam 
amplamente. Podem ser congênitas, 
adquiridas ou idiopáticas, sendo categorizadas 

em: Paralisia facial idiopática (paralisia de Bell 
[BP], síndrome de Ramsay Hunt [RHS]); 
Infecciosa (doença de Lyme, otite média); 
Paralisia resultante de tumores (neuroma facial, 
neuroma acústico, geniculado hemangioma, 
neoplasias da parótida); Desenvolvimento 
(Mobius, microssomia hemifacial); Traumático 
(aplicação de fórceps, fratura do osso 
temporal, lesões penetrantes: mordida de cão, 
ferimento por arma branca, ferimentos por 
arma de fogo).1-3 



O estabelecimento da causa da paralisia facial 
fornece informações essenciais sobre o 
prognóstico e o curso esperado em curto, 
médio e longo prazo, de forma a direcionar os 
tratamentos a serem propostos ao paciente. 
Nos casos de uma anomalia do 
desenvolvimento ou lesão adquirida afetando 
o nervo facial, músculos faciais ou ambos, as 
alterações podem ocorrer isoladamente ou 
como parte de uma síndrome.4 



Independente da origem, o fato é que a 
expressão física e verbal do indivíduo 
acometido pela paralisia facial fica 
extremamente comprometida. A comunicação 
humana é o meio principal de expressar 
emoções.5 A fisionomia e a mímica também 
ajudam na comunicação não-verbal. O sorriso, 
por exemplo, reflete positivamente tanto à 
pessoa sorrindo quanto ao observador. O 
comprometimento de qualquer um desses 
componentes da animação facial pode resultar 
em depressão e isolamento social, dentre 
outros distúrbios psicológicos.
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Objetivo:
O objetivo deste artigo é descrever um caso 
clínico de paciente que apresentou assimetria 
facial devido à paralisia e teve sua fisionomia 
restabelecida após tratamento combinado de 
toxina botulínica, fios de sustentação e 
preenchimentos em sessão única.

O paciente C.J.O., gênero masculino, 58 anos, 
foi diagnosticado como sendo portador de um 
tumor epidermóide no lado direito da face. 

O tumor epidermóide é uma lesão maligna, 
agressiva e geralmente associada com a 
incidência solar. Afeta, principalmente, a 
cabeça e o pescoço.7  A regra geral para a 
ressecção dos tumores deve incluir toda a 
lesão tumoral e uma margem de tecido livre de 
tumor em todas as suas dimensões.



O tumor havia sido retirado há 20 anos. Como 
sequela da ressecção total do tumor, o 
paciente apresentou uma paralisia imediata 
dos músculos da mímica do lado direito da 
face, em decorrência de uma possível lesão 
das fibras do nervo facial do lado direito 
(Figura 1). O paciente também apresentou 
lagoftalmia no olho direito, ou seja, uma 
incapacidade de piscar e de fechar o olho 
completamente (Figuras 2 e 3).
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Caso clínico:

Uma condição que clinicamente se assemelha 
com a paralisia facial é o Espasmo Hemifacial, 
pois ele gera uma assimetria entre os dois 
lados da face.6 O Espasmo Hemifacial também 
é uma queixa comum em consultórios 
neurológicos. São contrações involuntárias e 
indolores de uma metade do rosto. Ocorre em 
todas as idades, mas principalmente em 
mulheres entre 45 e 50 anos.6 A causa 
geralmente é a compressão do nervo facial 
(responsável pela movimentação da face) e 
ocorre, geralmente, pela compressão do nervo 
por uma artéria (consequente de um 
aneurisma, tumor ou fator idiopático).



Em geral, todo tratamento deve ser focado na 
eliminação da causa e deve ser feito pela 
especialidade médica ou odontológica com 
maior afinidade pelos procedimentos a serem 
realizados. Mesmo depois de removida a 
causa, pode haver sequelas, casos em que a 
causa é desconhecida (idiopática) ou casos 
em que a causa é conhecida, mas impossível 
de ser tratada. Para todas essas situações, 
pode-se propor como parte do tratamento 
uma abordagem estética visando melhorar a 
convivência social e a autoestima do paciente. 

Figura 1: Foto inicial da face em repouso. O lado direito 

da face não apresenta atividade dos músculos da 

mímica. Já no lado esquerdo da face é possível notar o 

tônus dos músculos da mímica causando o “desvio” da 

face para este lado.
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Figura 2: Foto inicial da face durante o fechamento dos 

olhos: o orbicular do olho esquerdo oclui a pálpebra 

completamente, já o orbicular do olho direito não é 

capaz de ocluir as pálpebras (lagoftamia), ou mesmo de 

piscar.

Figura 3: Foto inicial da face durante o sorriso. A 

mímica do lado direito é inerte. A mímica do lado 

esquerdo oclui parcialmente o olho esquerdo, lateraliza 

e eleva a comissura bucal esquerda. Como 

consequência da ação muscular unilateral, o nariz e a 

boca sofrem um desvio para o lado ativo e rugas 

peri-orbitais se formam na lateral do olho esquerdo. 

Apenas o pavilhão auditivo esquerdo se movimenta. Na 

fronte, apenas o fronto-occipital esquerdo produz rugas 

na pele. Esta ação muscular unilateral gera as 

assimetrias descritas acima.

Figura 4: Desenho esquemático do planejamento na 

face em visão frontal. Os riscos descontínuos da cor 

vermelha representam os músculos. Os pontos brancos 

circulados de pontos negros representam os pontos 

para aplicação de toxina. Os riscos brancos pontilhados 

de preto representam os pontos para aplicação de 

preenchimento. As linhas de cor azul e alaranjadas 

representam a trajetória de instalação dos fios de 

sustentação e os pontos anteriores amarelos, verdes e 

alaranjados representam a trajetória final dos fios de 

sustentação.

Para tratar a paralisia e a lagoftalmia, o 
paciente foi submetido a um ano de 
fisioterapia e recebeu a inserção de um peso 
na pálpebra superior do olho direito. A parte 
lateral direita do olho direito também foi 

operada e suturada para que ele pudesse 
fechar um pouco mais o olho. Também foi 
indicado o uso constante de lágrima artificial 
para lubrificação do olho direito para a 
prevenção da ceratoconjuntivite e exposição 
da córnea.



Ao procurar o consultório odontológico com a 
queixa de insatisfação com sua fisionomia 
bem como com suas limitações funcionais e 
emocionais, o paciente realizou o 
preenchimento do inventário de saúde e da 
anamnese, para então passar por um exame 
clínico detalhado e protocolo de fotos para 
análise facial.



Após minucioso estudo do caso, foi proposto 
um protocolo de tratamento que pode ser 
ajustado para casos semelhantes de paralisia 
facial (Figuras 4 a 6). O protocolo consiste nas 
abordagens apresentadas a seguir.

artigo de caso clínico
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Figura 5: Desenho esquemático do planejamento na 

face em visão de perfil esquerdo. Os riscos 

descontínuos da cor vermelha representam os 

músculos. Os pontos brancos circulados de pontos 

negros representam os pontos para aplicação de toxina. 

Os riscos brancos pontilhados de preto representam os 

pontos para aplicação de preenchimento. A escrita em 

azul “ATM” representa a localização da articulação 

temporomandibular.

Figura 6: Desenho esquemático do planejamento na face em 

visão de perfil direito. Os riscos descontínuos da cor vermelha 

representam os músculos. Os riscos brancos pontilhados de 

preto representam os pontos para aplicação de 

preenchimento. As linhas de cor azul e alaranjadas 

representam a trajetória de instalação dos fios de sustentação 

e os pontos anteriores inferiores e superiores posteriores 

amarelos, verdes e alaranjados representam a trajetória final 

dos fios de sustentação por onde a agulha do fio emerge. Os 

pontos amarelos, verdes e alaranjados no meio da trajetória 

do fio representa o ponto de entrada da agulha. O risco 

vermelho representa a artéria carótida externa, que tem 

percurso ascendente desde o ângulo goníaco, cruza o arco 

zigomático superficialmente, passa a ser denominada artéria 

temporal superficial e sua bifurcação emite os ramos frontal 

(anterior) e parietal (posterior).

1. Aplicação de toxina botulínica da marca 
Xeomin produzida pela Merz Biolab;



2. Instalação de seis fios de sutura, da marca 
Silhouette Soft produzidos pela Sinclair 
Pharma de 12 cones no lado direito da face;



3. Preenchimentos com Policaprolactona da 
marca Ellansé produzidos pela Sinclair 
Pharma;



4. Preenchimentos com ácido hialurônico da 
marca Restylane Emervel Collection 
produzidos pela Galderma.



Como regra geral esses procedimentos devem 
seguir uma ordem lógica. Num primeiro 
momento, a realização da aplicação de toxina 
botulínica nos músculos da mímica no lado 
não afetado pela paralisia. Neste caso, o lado 
esquerdo. O objetivo é diminuir o tônus de 
repouso e a força de contração dos músculos 
não afetados, amenizando a aparência de 
contração contínua e vincos causados pelo 
tônus excessivo da musculatura do lado não 
afetado.

 

Após 15 dias da aplicação da toxina botulínica 
para a total instalação do seu efeito, faz-se 
uma nova avaliação da face sob o efeito da 
toxina. Novas fotografias para análise facial 
devem ser feitas para o registro dos benefícios 
da toxina isoladamente.



Num terceiro momento, procede-se a 
instalação de fios faciais no lado afetado pela 
paralisia para tracionar este lado que 
naturalmente receberia esta tração pelo tônus 
muscular normal. O tracionamento deve ser 
feito até que o lado afetado e o lado não 
afetado tenham um posicionamento 
semelhante. Assim, deve-se aguardar 15 dias 
para avaliar o efeito de sustentação dos fios 
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sem os traumas gerados pela instalação e 
averiguar o quanto de simetria se atingiu. 
Novas fotos devem ser tomadas para 
avaliação do reposicionamento dos tecidos.



Quando, então, novos preenchimentos faciais 
podem ser realizados para volumizar sulcos 
profundos causados pela ação dos músculos 
não afetados e depressões causadas por falta 
de tônus muscular no lado afetado. Um 
intervalo de mais 15 dias deve ser dado para 
observar o efeito dos preenchedores na 
ausência dos traumas, edemas e hematomas 
gerados pela aplicação destes. Um novo 
registro fotográfico deve ser feito para retratar 
a face agora sobre efeito dos preenchedores 
(Figuras 7 a 12).
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Figura 7: Perfil direito antes do tratamento.

Figura 9: Perfil esquerdo antes do tratamento.

Figura 10: Perfil esquerdo após o tratamento. 

Figura 11: Vista frontal antes do tratamento.Figura 8: Perfil direito após o tratamento.
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Figura 12: Vista frontal após o tratamento.

No caso deste paciente, o protocolo acima foi 
oferecido, por ser considerado ideal, mas ele 
optou por fazer todos os tratamentos em uma 
sessão única, pelo fato de que o paciente 
residia em um estado distante do consultório 
em que ele seria atendido. Considerando, que 
a toxina botulínica é aplicada no plano 
muscular e os preenchimentos e fios são 
aplicados no subcutâneo e, que ainda os fios e 
os preenchedores não apresentam interação, 
eles podem ser aplicados na mesma sessão, 
mesmo que em locais coincidentes. 
Entretanto, sugerimos a abordagem em único 
procedimento para profissionais bastante 
experientes e com domínio da técnica.

Assimetrias faciais oriundas de motivos 
diversos, dentre eles a paralisia facial, podem 

Discussão:

ser tratadas de diversas maneiras. Existem 
opções não cirúrgicas e cirúrgicas para o 
tratamento da paralisia facial. Essas 
modalidades de tratamento são direcionadas 
para auxiliar na recuperação do nervo facial, 
minimizar sequelas e melhorar a forma e as 
funções faciais.1



Dentre os tratamentos não cirúrgicos estão 
antivirais, corticosteroides, fisioterapia, 
fonoterapia, cuidados oculares e 
procedimentos de harmonização facial.8 Já os 
cirúrgicos são reanimação facial estática e 
dinâmica, enxertos de nervos, transplantes 
musculares funcionais, suspensão estática e 
cirurgias de reparação palpebrar.9,10 



Entretanto, muitas vezes o paciente não quer 
passar por procedimentos tão invasivos e 
imprevisíveis. Por isso, a harmonização facial 



52

ganhou espaço no tratamento das assimetrias 
pela associação do efeito da toxina botulínica 
sob os músculos em tensão, levando-os a um 
relaxamento que permite o “retorno” da 
musculatura para uma posição normal, ou, 
pelo menos, mais favorável; e dos 
preenchedores que permitem esculpir a face, 
dando volume às sombras e projetando melhor 
os contornos. 
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É ideal que procedimentos distintos 
sejam aplicados em diferentes 
sessões para que seus efeitos possam 
ser avaliados isoladamente;

Em algumas situações extraordinárias, 
como pacientes que residem em 
outros estados ou países, pode-se 
condensar os procedimentos para 
diminuir o ônus de tempo e financeiro 
para viabilizar o tratamento, sem 
prejuízo algum ao resultado.

Conclusão:

Autor Correspondente:

Altamiro Flávio Ribeiro Pacheco

altamiroflaviorp@gmail.com
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https://youtu.be/9dphhsuqMV4


Curso de imersão em resina 

composta com o Prof. Bruno 

Reis em Recife-PE.
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E aí pessoal, tudo bem? A Galeria iKnow é um espaço para 
compartilharmos fotos, vídeos e até prints dos conteúdos, atividades e 
eventos iKnow. Neste volume da Galeria iKnow, vamos expor várias 
fotos do lançamento do iKnow Journal, cursos presenciais e da 
Maratona “Laser na Odontologia”.

Galeria iKnow

Ficamos muito felizes com os mais de 3.000 
downloads do iKnow Journal. Temos certeza 
que, com o poder das redes sociais e do 
empenho de vocês em compartilhar o nosso 
Journal, conseguimos atingir pelo menos 10 
mil dentistas!



Gostaríamos de agradecer a todos os editores, 
colunistas, parceiros e a vocês, que fazem 
parte da comunidade iKnow, que participaram 
do lançamento do primeiro volume do iK 
Journal. Além da apresentação do conteúdo 
do Journal, batemos um papo super bacana 
com o Prof. Leandro Hilgert, Lívia Zeola, Igor 
Cardoso e Amanda Wobido.



Perdeu o lançamento? Não tem problema, a 
gente coloca algumas fotos e o link para você 
ter acesso a todo o conteúdo do dia.

Lançamento 
iKnow Journal
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Self com a equipe iKnow de organizadores, colunistas e 

editores no lançamento do iK Journal.

Webconferência de lançamento com equipe de 

colunistas e editores.

https://www.instagram.com/tv/CGgNvvTlykr/?utm_source=ig_web_copy_link


Galeria iKnow

Bruno e Paulo abrindo a live de lançamento do iKnow 

Journal: periódico com escopo clínico-científico e 

gratuito.
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#eusouiknow

A ponte da capa do primeiro volume do iKnow Journal é 

símbolo de compartilhamento e ligação para 

desenvolvimento.

Parte da equipe iKnow. Eu sei, Você sabe…ou precisa saber!



Foi incrível! A Profa. Ana Cecília Aranha fez 
uma sequência de lives no Youtube e 
Instagram mostrando (na teoria e na prática) 
as indicações, vantagens e versatilidades do 
uso do laser na odontologia. Parabéns Ana e 
todos os convidados!

Galeria iKnow

Maratona “Laser 
na Odontologia”
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Primeira live da maratona tem mais de 10 mil 

visualizações e abordou a introdução do laser na sua 

rotina clínica.

Muita emoção com o casal de professores Ana Cecília e 

Eduardo na última live da Maratona.

GPEC.HD (Grupo de Pesquisa, Ensino e Clínica em 

Hipersensibilidade Dentinária – FOUSP) prestigiando a 

Prof. Ana Cecília.

Andrea, Marcela, Mariana e Stephanie assistindo a 

Maratona do Laser.



É isso mesmo! Por acreditar em um ensino 
híbrido, o iKnow organiza, além dos cursos 
online, os cursos presenciais. Confiram as 
fotos dos cursos do Prof. Bruno Reis sobre 
Resina Composta e do Prof. Paulo Vinícius 
sobre Lesões Não Cariosas.

Cursos 
Presenciais

57

Professor Bruno Reis com os professores assistentes 

Heloise e Edgar - Equipe iKnow Nordeste.

Galeria iKnow

Atenção a todos os detalhes: #resinanãoéplanoB 

Paulo Vinícius, Heitor e Fabiano confraternizando 

durante curso de imersão.

Lesões cervicais não cariosas: você está preparado para prevenir e tratar a doença mais incidente da nossa geração?
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Galeria iKnow

Ahh...e 

fica a dica:

ikjournal@iknowodonto.com

Tem alguma foto, vídeo ou até um print legal 
de você participando de alguma live, curso na 
plataforma online ou presencial iKnow ou 
estudando o nosso conteúdo? Mande pra 
gente ( ) e 
apareça aqui na coluna Galeria iKnow.

Galeria

IKNOW

Conteúdo teórico “direto ao ponto” e muita prática para aperfeiçoar as restaurações em resina composta.

https://youtu.be/aIo-1RA0vKA
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