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O que tem no Iknow Journal?

Fala 
pessoal, 
tudo bem?
Quem aí estava ansioso para o primeiro 
volume do iKnow Journal 2022? Começamos 
o ano com o pé direito, trazendo muito 
conteúdo clínico-científico em um novo 
formato feito especialmente pra você! Mas 
não precisa se preocupar, por aqui, a base 
continua igual: muita entrega de conteúdo, 
assuntos relevantes, bate-papo e discussões. 


	E para começar o ano, não podemos deixar 
de agradecer aos nossos fiéis leitores, que 
nos acompanham desde o volume 01 nº 01. 
Mas, também valorizamos quem está 
chegando agora: se você é novo por aqui, seja 
muito bem vindo! Nossa equipe está sempre 
muito feliz em ver a nossa comunidade 
crescendo. Obrigado a todos que fazem parte 
desta comunidade, seja escrevendo, criando, 
editando, lendo ou compartilhando. Somos o 
que somos por causa de vocês!


	E aí, pronto para conferir a primeira edição do 
iKnow Journal de 2022 (Vol 03 – Número 
01)?

1- Diâmetro da Ponta:Editorial:

1- Diâmetro da Ponta:Circuito de Especialidades:

1- Diâmetro da Ponta:Aplicação Clínica:

1- Diâmetro da Ponta:Resenha iKnow:

1- Diâmetro da Ponta:O que tem na minha gaveta:
A adaptação é necessária e deve ser constante. 
Então, o iKnow Journal se aprimorou para melhor 
atender as suas preferências. Quer entender qual é 
esta novidade? O editor-chefe Alexandre Machado 
explica no editorial como você consegue acessar os 
conteúdos do iKnow Journal antes mesmo da 
publicação final.

O esporte faz parte da rotina e do estilo de vida de 
várias pessoas, seja de forma amadora ou 
profissional. Buscando bem-estar, prevenção e até 
mesmo o alto desempenho, é fundamental que a 
odontologia esteja inserida no âmbito esportivo. 
Quer conhecer mais sobre a especialidade 
Odontologia do Esporte? Leia esta coluna que foi 
escrita por um time de galácticos.

A fotoativação e consequente fotopolimerização 
dos compósitos resinosos fazem parte das etapas 
de procedimentos clínicos de várias especialidades. 
Nesta coluna, os autores Igor O Cardoso e 
Alexandre C Machado (@instapub_odonto) trazem 5 
dicas (embasadas cientificamente) sobre como 
analisar a qualidade do aparelho fotoativador e 
como melhor a sua performance clínica.

Em uma conversa descontraída com o Gustavo 
Petris conseguimos refletir sobre os caminhos que 
estamos tomando em nossa profissão. Como a 
visão odontológica deve andar junto com o suporte 
da gestão, Victor Hugo e Sílvio Scalia, apontam os 
principais insights sobre temas abordados nesse 
iKnow Cast, como 1- magnificação; 2- gestão; 3- 
fotografia e redes sociais; e 4- inserção no 
ambiente digital.

Já abordamos várias dicas de materiais aqui na 
coluna “O que tem na minha gaveta”. Mas, dica de 
resina composta é sempre bem-vinda, não é 
mesmo? Para te ajudar a escolher uma excelente 
resina (em termos de cor, polimento e resistência), o 
Prof. Bruno Reis explica as diversas vantagens da 
resina Harmonize (Kerr). E diga aí, Bruno Reis, você 
tem a Harmonize (Kerr) na sua gaveta?
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O que tem no Iknow Journal?

1- Diâmetro da Ponta:Opinião e Ciência:

1- Diâmetro da Ponta:Carta Aberta:

1- Diâmetro da Ponta:Sala de aula iKnow Journal:

1- Diâmetro da Ponta:Fun - @iatrogenia.odonto:

1- Diâmetro da Ponta:Artigo Científico:

1- Diâmetro da Ponta:Menção Honrosa:

O tabagismo é considerado uma doença crônica e
apesar da redução do consumo de tabaco a
combustão nas últimas décadas, os cigarros
eletrônicos (“pod”, “vapes”) possuem um grande
número de usuários. Para esclarecer todos os
riscos relacionados à saúde bucal que esses
cigarros eletrônicos podem causar, as autoras Sofia
Oliveira, Maria Luiza Oliveira e Lívia Zeola trazem o
que é fato (baseados em evidências científicas) e
expõem suas opiniões sobre alguns pontos que
ainda precisam de evidências mais concretas.	

O leão está chegando! Calma, é só o prazo da
declaração de imposto de renda que finaliza no
próximo mês. Se você tem dúvidas em como
declarar e como organizar o setor fiscal do seu
consultório/clínica, o dentista e Prof. Pedro Spini te
mostra quais são os passos que você deve seguir,
de forma bem simples e aplicável.

A resina composta possuiu diferentes aplicações na
odontologia e apresenta alta longevidade. Mas para
ter sucesso na longevidade, é preciso que o dentista
saiba extrair o máximo das propriedades (ópticas,
químicas e mecânicas) da resina composta. Na
coluna sala de aula do iKnow Journal, o Prof. Weber
Ricci mostra na teoria e na prática as múltiplas
possibilidades de trabalhar com alta previsibilidade
com resina composta (Forma – Ultradent).

O que fazer quando aquele paciente mala entra no
consultório, ou quando você tem que explicar pela
milésima vez que clareamento a laser não funciona
ou que não existe “dente fraco”? Assim como
nossos amigos do @iatrogenia.odonto, prefirimos
rir pra não chorar. Então vem rir com a gente e fazer
o seu dia melhor!

Já ouviu a frase que é importante aprender com as
falhas? E quando essas falhas não são nossas e
possuem evidências científicas é ainda melhor de
aprender com elas. Neste volume do iKnow Journal, 
você encontrará um artigo científico sobre a 
longevidade de facetas cerâmicas e quais os 
principais motivos de falha. 

O que você está deixando de bom nesse mundo? 
Você já conseguiu fazer a diferença na vida de 
alguém? O Antônio Carlos Vieira Gomes Filho (in 
memoriam) deixou um legado importante que ainda 
faz diferença na vida de vários profissionais da 
odontologia. Nesta coluna, a equipe editorial do iK J 
e o Prof. Paulo V Soares fazem uma homenagem a 
este grande profissional e amigo.

Tá demais esse número! 
Equipe iKnow Journal

Vem com a gente! 
Compartilhe estas 
informações com 
seus amigos 
dentistas.



Editorial

Quando pensamos nas inúmeras possibilidades que 
as atividades particulares e profissionais nos 
permitem, conseguimos entender o porquê de não 
cumprirmos as nossas metas como planejadas.


“Nossa Alexandre, eu consigo sim executar sempre 
todas as minhas metas”. Se você SEMPRE executa 
todas suas metas, acredito que possa rever seu 
planejamento e subir o sarrafo e traçar uma ou 
outra meta mais ousada. É no desafio, na demanda 
não executada e no “desejo de quero mais” que 
conseguimos atingir o limite saudável do nosso 
rendimento. Mas lembre-se, não se cobre em 
demasia por não atingir (ou atingir parcialmente) 
metas audaciosas.


Pensando que a maioria dos nossos leitores e 
futuros leitores tem uma rotina já conturbada e com 
pouco tempo para se dedicar aos estudos, 
queremos facilitar a forma de disponibilizar os 
conteúdos e leitura do iKnow Journal. Até o volume 
de dezembro/21 (iK J Vol. 02. N12), nossa revista 
científica tinha periodicidade mensal, com todo o 
nosso conteúdo disponibilizado de uma única vez 
(normalmente, na última semana de cada mês). O 
que percebemos com isso foi que, apesar de uma 
fase de grande crescimento e aprendizagem, a 
grande quantidade de informações fornecidas era 
proporcional ao tempo necessário para a leitura/
estudo. E isso dificultava a organização e 
planejamento para leitura integral das colunas e 
artigos publicados.


Então, baseado nas grandes revistas científicas 
internacionais, tivemos a ideia: “Vamos lançar uma 
prévia dos conteúdos em períodos mais curtos?”. E 
é justamente isso que estamos fazendo desde 
janeiro/2022, por meio da nova aba do site: 

 Nessa aba, colunas e artigos 
são lançados e disponibilizados de forma singular 

“IKJournal Preview” - iknowodonto.com/
iknowjournal-preview.

com periodicidades entre 7 a 15 dias, sendo mais 
compatível com a rotina de todos.


Ah, não se preocupe: todo lançamento do iKnow 
Preview é divulgado nas redes sociais e de 
comunicação! Assim, fica bem prático para você 
acessar o conteúdo. E para nossos leitores que 
gostam da organização de ter todo o conteúdo do 
iKJ em um único acesso, ao final de cada trimestre 
todo o conteúdo produzido é disponibilizado em um 
único volume!

O iKnow Journal 
está cada vez 
mais feito para 
você!
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iKnow Journal: 

Cada vez mais 
feito para você!

Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)

http://iknowodonto.com/iknowjournal-preview
http://iknowodonto.com/iknowjournal-preview
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Mestre em Ciências Odontológicas com ênfase em Odontologia do 
Esporte - USP

Especialista em Dentistica – Funorte St. André

Especializando em Odontologia do Esporte - ILAPEO

Doutoranda em Dentistica – USP

Especializando em Odontologia do Esporte - FIASP

Diretora Clinica-Cientifica do Coritiba Foot ball Club

Ana Clara Padilha
Mestre e Doutora em Odontologia em Saúde Coletiva pela UFSC.

Especialista em Odontologia do Esporte pela Universidade Positivo.

Especialista em Endodontia pela Uningá.

Co-Autora do livro “PROTETORES BUCAIS ESPORTIVOS – Tudo o 
que o cirurgião-dentista precisa saber”, do livro “Odontologia do 
Esporte: um novo caminho, uma nova especialidade” e do "#quase-
dentista - Manual do cirurgião-dentista recém-formado".

Presidente da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte 
(ABOE).

Marcelo Galotti
Especialista em Ortodontia e Ortopedia funcional.

Especialista em Endodontia.

Especialista em Odontologia do Esporte.

Coordenador do curso de especialização em Odontologia do 
Esporte – ABO SP

Coordenador do Departamento de Odontologia do Esporte clubes 
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Membro da Câmera Técnica em Odontologia do Esporte – CRO SP.

Presidente da Sociedade Brasileira de Odontologia do Exercício e do 
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Mestre e Doutor em Odontologia pela PUC-PR. 

Especialista em Odontologia do Esporte.

Coordenador do curso Internacional de Especialização em 
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Autor do livro: “Odontologia do Esporte. Um novo caminho. Uma 
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que o Cirurgião Dentista precisa saber”.

Coordenador do Dept. Odontológico Coritiba Foot Ball Club

Odontologia 
do Esporte
A prática de exercícios e de esportes vem 
crescendo e ganhando reconhecimento em todo o 
mundo. E em todas áreas que circundam a saúde 
do atleta, existem especialidades específicas 
voltadas para o esporte, como a Medicina do 
Esporte, Psicologia do Esporte, Fisioterapia 
Esportiva, Nutrição Esportiva, entre outros. Sabe-se 
que a saúde bucal é parte integrante e indissociável 
da saúde sistêmica do indivíduo e, portanto, a 
odontologia não poderia ficar fora desse contexto. 


A área da Odontologia do Esporte (OE) trabalha com 
as particularidades e especificidades dos atletas 
amadores e profissionais com a intenção de 
promover, manter e tratar a saúde bucal, e também 
buscar a melhora no seu rendimento físico. Desde 
2015 o CFO reconhece, por meio da Resolução CFO 
160/2015, que a OE é uma especialidade. 
Atualmente, existe a Academia Brasileira de 
Odontologia do Esporte (ABROE) e a Sociedade 
Brasileira de Odontologia do Exercicio e Esporte 
(SBOEE), que possuem como objetivo promover o 
fortalecimento e reconhecimento da especialidade.


A maioria dos Dentistas do país acreditam que não 
atendem atletas no consultório, até porque muitos 
focam apenas em atletas de alta performance. 
Porém, se esquecem que a maior prevalência de 
atletas é de amadores, e eles estão todos os dias 



06

Circuito de especialidades

na nossa cadeira odontológica. São os praticantes 
de academia, musculação, crossfit, natação, corrida, 
ciclismo, skate, remo, rugby, futebol americano, surf, 
basquete, handebol, futsal, futebol, voleibol, boxe, 
MMA e etc.    


Atualmente, são pouquíssimos profissionais que 
estudam, divulgam e compreendem essa inter-
relação. A tabela 1 demonstra a quantidade de 
profissionais de OE registrados no CFO, até o 
presente momento. Observa-se a disparidade entre 
a quantidade de Dentistas em cada região em 
comparação com especialistas em OE. Ou seja, a 
odontologia inserida na área esportiva, não é 
valorizada como uma ciência que possa contribuir 
de forma significativa e relevante para a saúde 
bucal, sistêmica e o desempenho esportivo de 
atletas amadores e profissionais.

O ambiente da cavidade oral é influenciado pelo estilo 
de vida, hábitos de higiene e alimentação, por possível 
ingestão de medicamentos e também pela prática de 
exercícios físicos e esportes. É importante ressaltar 
que tipos de dietas, frequência semanal, horas de 
treinamento, condições climáticas e condições de 
estresse psicológico também podem produzir 
variações significativas na saúde.


Os principais distúrbios da cavidade oral, 
correlacionados com a prática do esporte, são 
representados por traumas, distúrbios articulares, 
cáries, biocorrosão e doença periodontal. Além disso, 
processo inflamatório crônico pode afetar o sistema 
muscular, dificultando a sua recuperação tecidual, 
podendo impactar na performance do atleta.


A seguir vamos descrever alguns elementos 
relevantes para o atendimento de atletas (Tabela 2):

Dentista, você consegue compreender o 
comprometimento do rendimento de um atleta 
com uma infecção, por exemplo?


Ou o quanto eventos dolorosos ou de baixa 
imunidade podem prejudicá-lo, principalmente, 
antes de uma competição?


Percebe como o dentista tem importância para 
estes indivíduos que usam o próprio corpo como 
instrumento de trabalho?

Tabela 1:
Distribuição do número total de cirurgiões-dentistas no 
Brasil e dentistas especializados em Odontologia do 
Esporte.

Estado

Acre

Bahia

Goiás

Minas Gerais

Amapá

Distrito Federal

Mato Grosso

Paraíba

Alagoas

Ceará

Maranhão

Pará

Amazonas

Espírito Santo

Mato Grosso do Sul

Paraná

Pernambuco

0

1

1

5

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1.101

16.303

12.942

42.482

1.157

8.556

6.132

5.939

3.644

9.376

5.690

6.855

5.490

6.969

4.940

22.036

10.770

Especialistas em 
Odontologia do Esporte

Cirurgiões 
Dentistas

Pernambuco

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Sergipe

Piauí

Roraima

Rio Grande do Norte

São Paulo

Rondônia 

Tocantins

TOTAL

0

5

2

1

0

0

0

0

10

0

0

28

10.770

34.153

14.980

20.650

2.526

3.776

1.042

4.624

103.838

2.730

2593

361.294

*Última atualização WSCFO: 28/09/2021
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Tabela 2:
Aspectos importantes para o atendimento de pacientes atletas.

Fisiologia do Exercício/
Performance

 Infecções e inflamações odontológicas desempenham um papel muito importante em 
lesões musculares esportivas. São fontes de microorganismos que podem causar dor e 
modular implicações sistêmicas (alterando a resposta de mediadores inflamatórios), 
acarretando em queda de rendimento e alterando o processo de recuperação muscular 
entre sessões de treinos.

Saliva

 O pH, a taxa de fluxo salivar, capacidade tampão da saliva e a viscosidade é influenciada 
pelo exercício. A saliva é um fluido secretado continuamente pelas glândulas salivares 
maiores e menores. Suas funções incluem: lubrificação, digestão, sabor, atividade 
antibacteriana, antifúngica e antiviral, modulação do processo de desmineralização/
remineralização e neutralização dos ácidos.

 Durante a prática de exercícios, a produção de saliva diminui e existe uma tendência para a 
respiração oral, levando uma evaporação de parte da água presente no fluido, o que 
diminui ainda mais a presença de saliva na cavidade bucal.  Além disso, a composição da 
saliva é alterada levando a um aumento da excreção de proteínas, diminuindo as funções 
que ela apresenta. E com isso, aumenta significativamente o risco de biocorrosão, cárie 
dentária e mau hálito.

Nutrição Esportiva

 As dietas dos atletas são individualizadas e as necessidades nutricionais vão depender do 
tipo de esporte; frequência, intensidade e duração do treinamento; condições ambientais; 
estágio de crescimento; e a necessidade de realizar mudanças físicas.

 Geralmente são acídicas com o uso de alguns suplementos (destaque para compostos 
que possuem ácido cítrico, taurina e cafeína), bebidas esportivas, limão e energéticos; e 
elementos cariogênicos (açúcares e carboidratos fermentáveis). 

Doença do Refluxo 
Gastro Esofágico 
(DRGE)

 Exercícios extenuantes podem induzir ao refluxo excessivo tanto em pacientes com DRGE 
quanto em indivíduos saudáveis assintomáticos. 

Oclusopatias 
Desoclusão

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

Síndrome do Respirador 
bucal

 Fatores fisiológicos, funcionais e de crescimento facial estão relacionados à respiração. A 
identificação precoce pode evitar problemas decorrentes desta condição que poderão 
resultar em consequências sistêmicas (sono ruim, problemas posturais e de 
performance).

Hábitos Parafuncionais
 Possuem etiologia complexa, podendo causar desgastes dentários, dores musculares e 

articulares. Exemplos: morder objetos, morder os lábios, roer as unhas e bruxismo. 7,17

Apertamento dentário e 
tensão muscular 
durante os exercícios

 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 a fadiga, dor e DTM 

Disfunção Temporo 
Mandibular (DTM)

 Atividades esportivas necessitam de força e 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.
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Qualidade Sono

 Sono e 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 à 
qualidade de vida, ou seja, padrões alterados levam prejuízos físicos, psicológicos e 
alterações fisiológicas.

Terceiros Molares
 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 da pericoronarite (dor e 
infecção). 

Harmonização Orofacial
 Devido a atividade muscular durante ações esportivas ou exercícios de força, o 

procedimento tende a durar menos do que em não-atletas.

Doping Esportivo

 É definido como: “a utilização de substâncias ou métodos capazes de aumentar 
artificialmente o desempenho esportivo, sejam eles potencialmente prejudiciais à saúde 
do atleta ou de seus adversários, ou contrário ao espírito do jogo” (WADA,2003)

 O dentista deve se preocupar durante o tratamento de um atleta  ao escolher medicações 
seguras, sem risco de comprometer a carreira do atleta.

Trauma orofacial

 Atletas estão expostos a um risco considerável de lesões orofaciais e concussões. 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

 Um dos assuntos dentro da OE que o dentista mais reconhece, é o risco de traumas 
orofaciais, seja em treinamento ou durante competições. Os tipos mais comuns de trauma 
facial que estão relacionados ao esporte são as lesões de tecidos moles e as fraturas dos 
ossos do nariz, do zigomático e da mandíbula (Zona T). Já o traumatismo dentário ocorre 
com mais frequência nos dentes anteriores superiores.

Protetores Orofaciais

 Existem três tipos principais de protetores bucais que os atletas podem utilizar: de 
estoque, ferve e morde e protetores bucais individualizados (PBI). O PBI é confeccionado 
sob medida pelo dentista e fornece proteção contra traumas orofaciais, sendo este o mais  
eficiente. Ele funciona absorvendo energia, desacelerando a força aos tecidos orais duros 
e moles e distribuindo o estresse de maneira mais uniforme por todo o complexo 
estomatognático. Devem permitir ao atleta comunicação eficaz, não interferir na 
respiração, ser confortável, com espessura uniforme e ser confeccionado com material 
adequado. Atualmente, o que atende todas as conformações necessárias é o copolímero 
de acetato de vinila (EVA). Portanto, o PBI deve ser recomendado para uso por aqueles que 
participam de esportes com riscos de lesões e seu uso deve ser encorajado por todos os 
profissionais de saúde, treinadores, gestores de esportes e os próprios esportistas.

Esportes Aquáticos

 Um grupo específico que devemos nos atentar são aqueles que passam muito tempo na 
piscina, como nadadores, natação artística, pólo aquático e mergulhadores. 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.

Crianças/Adolescentes
 Esse perfil de atleta também está exposto às situações descritas acima, porém com 

particularidades de cada fase.

Mercado de Trabalho

 A atuação pode ser em qualquer local que apresente prática desportiva amadora ou 
profissional.

 Consultório odontológico próprio, serviço público, confederações esportivas, clubes, 
cursos, universidades

*Tabela baseada Tolentino, A.B. Oral Care: Saúde oral de atletas amadores e profissionais cuidados preventivos relacionados aos esportistas.  
iKnow Journal vol 01 nº 02 (18-28), 2020.
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A atuação do dentista no contexto esportivo não 
se resume apenas à indicação e confecção de 
protetores bucais como medida de prevenção a 
traumatismos dentários. Sua área de atuação é 
mais abrangente, contemplando o estudo do 
aparelho estomatognático e manifestações 
bucais diretas ou indiretas que possam 
comprometer treinos e competições do 
esportista. 

Sendo assim, o atendimento odontológico deve 
fazer parte do protocolo inicial e periódico de 
atenção à saúde para a prática esportiva por meio 
de exames clínicos, radiográficos, orientação e 
conscientização. É necessário que o dentista que 
trabalhe com esse público compreenda as 
diferenças fisiológicas, metabólicas, a fase de 
treinamento, as dietas utilizadas, possíveis 
medicações, qualidade do sono, substâncias 
consideradas dopantes e a prevenção de 
traumatismos.

Imagem 1:

Desenvolvimento de tecnologia Digital para confecção de 

protetor facial para o atleta. Atlas Research Group.

Imagem 2:

Confeccção de Protetor Bucal através da Odontologia 

Digital. Atlas Research Group

Imagem 3:

Confecção de Protetor Bucal para os atletas paralimpicos 

brasileiros do futebol de 5 pela equipe SBOEE.

Imagem 4:

Confecção de Protetores Bucais para equipe Sub-20 do 

Coritiba FootBall Club.

Referências:


1. Proctor GB. The physiology of salivary secretion. Periodontol 2000. 

2016;70(1):11-25. doi:10.1111/prd.12116



2. Ligtenberg A, Liem E, Brand H, Veerman E. The Effect of Exercise on Salivary 

Viscosity. Diagnostics. 2016;6(4):40. doi:10.3390/diagnostics6040040



3. Tanabe M, Takahashi T, Shimoyama K, Toyoshima Y, Ueno T. Effects of 

rehydration and food consumption on salivary flow, pH and buffering capacity 

in young adult volunteers during ergometer exercise. J Int Soc Sports Nutr. 

2013;10. doi:10.1186/1550-2783-10-49



4. Snell PG, Ward R, Kandaswami C, Stohs SJ. Comparative effects of selected 

non-caffeinated rehydration sports drinks on short-term performance following 

moderate dehydration. J Int Soc Sports Nutr. 2010;7. 

doi:10.1186/1550-2783-7-28



10

Circuito de especialidades

5. Walsh NP, Montague JC, Callow N, Rowlands A V. Saliva flow rate, total 

protein concentration and osmolality as potential markers of whole body 

hydration status during progressive acute dehydration in humans. Arch Oral 

Biol. 2004;49(2):149-154. doi:10.1016/j.archoralbio.2003.08.001



6. Broad EM, Rye LA. Do current sports nutrition guidelines conflict with good 

oral health? Gen Dent. 63(6):18-23. Accessed May 30, 2019. http://

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26545270



7. Soares P, Grippo J. Noncarious Cervical Lesions and Cervical Dentin 

Hypersensitivity: Etiology, Diagnosis, and Treatment.; 2017.



8. Bryant S, McLaughlin K, Morgaine K, Drummond B. Elite athletes and oral 

health. Int J Sports Med. 2011;32(9):720-724. doi:10.1055/s-0031-1277192



9. Sirimaharaj V, Brearley Messer L, Morgan M V. Acidic diet and dental erosion 

among athletes. Aust Dent J. 2002;47(3):228-236. Accessed June 11, 2019. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12405463



10. Antunes LS, Veiga L, Nery VS, Nery CC, Antunes LA. Sports drink 

consumption and dental erosion among amateur runners. J Oral Sci. 

2017;59(4):639-643. doi:10.2334/josnusd.16-0611



11. Herregods TVK, Van Hoeij FB, Oors JM, Bredenoord AJ, Smout AJPM. 

Effect of Running on Gastroesophageal Reflux and Reflux Mechanisms. Am J 

Gastroenterol. 2016;111(7):940-946. doi:10.1038/ajg.2016.122



12. Collings KL, Pierce Pratt F, Rodriguez-Stanley S, Bemben M, Miner PB. 

Esophageal reflux in conditioned runners, cyclists, and weightlifters. Med Sci 

Sports Exerc. 2003;35(5):730-735. doi:10.1249/01.MSS.0000064937.99001.56



13. Soffer EE, Merchant RK, Duethman G, Launspach J, Gisolfi C, Adrian TE. 

Effect of graded exercise on esophageal motility and gastroesophageal reflux 

in trained athletes. Dig Dis Sci. 1993;38(2):220-224. doi:10.1007/BF01307538



14. Parmelee-Peters K, Moeller JL. Gastroesophageal reflux in athletes. Curr 

Sports Med Rep. 2004;3(2):107-111. doi:10.1249/00149619-200404000-00010



15. Borcic J, Anic I, Smojver I, Catic A, Miletic I, Ribaric SP. 3D finite element 

model and cervical lesion formation in normal occlusion and in malocclusion. 

J Oral Rehabil. 2005;32(7):504-510. doi:10.1111/j.1365-2842.2005.01455.x



16. Souza LA de, Elmadjian TR, Brito e Dias R, Coto NP. Prevalence of 

malocclusions in the 13-20-year-old categories of football athletes. Braz Oral 

Res. 25(1):19-22. Accessed May 30, 2019. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/21359447



17. Gouw S, de Wijer A, Creugers N, Kalaykova S. Bruxism: Is There an 

Indication for Muscle-Stretching Exercises? Int J Prosthodont. 

2017;30(2):123-132. doi:10.11607/ijp.5082



18. Athanasios Stamos 1 2, Steve Mills 3, Nikos Malliaropoulos 1 2, Sophie 

Cantamessa 1, Jean-Luc Dartevelle 1 2, Elif Gündüz 1 2 3, Jeffrey Laubmeier 3, 

Jeffrey Hoy 3, Georgios Kakavas 1 2, Sébastien Le Garrec 1 2, Jean-François 

Kaux 1 2, Mourad Ghrairi 1 2, Heinz Lohrer 1 2, Marc Engels-Deutsch. The 

European Association for Sports Dentistry, Academy for Sports Dentistry, 

European College of Sports and Exercise Physicians consensus statement on 

sports dentistry integration in sports medicine. Dent Traumatol. . 2020 

Dec;36(6):680-684. doi: 10.1111/edt.12593. 

19. Pastore GU, Moreira M, Bastos R, Galotti M, Leonardi MFP. Odontologia do 

esporte: uma proposta inovadora. Rev Bras Med Esporte 2017; 23(2)



20. Thamyres Maria Silva Simões, Maria Helena Chaves de Vasconcelos 

Catão. Sports Dentistry and Sports Medicine: an Analysis by Brazilian Regions. 

J Health Sci 2020;22(4):210-3.



21. Zadik Y, Drucker S. Diving dentistry: a review of the dental implications of 

scuba diving. Aust Dent J. 2011;56:265-71



22. Soares PV, Tolentino AB, Machado AC, Dias RB, Coto NP. Sports dentistry: a 

perspective for the future. Revista Brasileira De Educação Física E Esporte, 

2014. 28(2), 351-358. 



23. Coto NP, Meira JBC, Dias RB, Driemeier L, Roveri GO, Noritomi PY. 

Assessment of nose protector for sport activities: finite element analysis. Dent 

Traumatol 2012 Apr;28(2):108-13. 



24. Souza JJ, Leite JS, Bahls R, Grande RS, Souza BC, Lopes AL, et al. 

Association between oral health and changes in  athlete’s  routine  and  

physical  condition:  systematic  review.  Rev  Bras  Fisiol  Exerc  

2020;19(3):232-242.  https://doi.org/  10.33233/rbfe.v19i3.3958 



25. Silva D, Mendes J, de Azevedo e Castro, J, Ferreira D, Moreira A., Clemente 

MP, Vasconcelos M. Development andImplementation of an Intraoral Device 

for Occlusal Stability during Sports Performance: A Case Report.Dent. 

J.2018,6, 63.



26. Freiwald, HC, Schwarzbach NP, Wolowski A. Effects of Competitive Sports 

on Temporomandibular Dysfunction: A Literature Review. Clin. Oral 

Investig.2021,25, 55–65



27. Maruyama T, Sato S, Matsumura M, Ono T, Nishida M, Nishino S. 

Evaluations of effects of sleep surfaces on athletic performance in youth. Sci 

Rep. 2020 Dec 1;10(1)



28. Andrade A, Bevilacqua GG, Casagrande PDO, Brandt R, Coimbra 

D.Prevalence of poor sleep quality in athletes before competition. Phys 

Sportsmed. 2020;



29. Maruyama T, Sato S, Matsumura M, Ono T, Nishida M, Nishino S. 

Evaluations of effects of sleep surfaces on athletic performance in youth. Sci 

Rep. 2020 Dec 1;10(1).



30. Soares PV, Tolentino AB, Coto NP. Corrosão Dentária em Atletas: Fatores 

de Risco Associados ao estilo de vida. Revisão Critica. Rev da APCD. 

2018;72(4):624–30.



Aplicação clínica

por Alexandre C Machado e Igor O Cardoso

clínica
Aplicação

11



12

Aplicação clínica

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

Membro do grupo LNC-UFU.

Doutor em Clínica Odontológica (PPGO.UFU).

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

Fotoativação 
na Prática 
Clínica
A Fotoativação é uma etapa presente em (quase) 
todas especialidades odontológicas, principalmente 
em procedimentos adesivos. Ao utilizar materiais 
fotoativados (com reação totalmente ou 
parcialmente iniciada por luz), a adequada 
polimerização está diretamente relacionada com a 
longevidade do procedimento. Um passo a passo 
criterioso das etapas clínicas não é suficiente para 
o sucesso do procedimento caso haja falha na 
fotoativação. E vale destacar que a falha por uma 
fotoativação inadequada ou insuficiente não é 
percebida imediatamente ou a curto prazo. 
Geralmente estas falhas são identificadas em 
médio prazo, podendo ser descartadas as chances 
de falhas ao longo prazo (longevidade média).

Considerando a evolução e a necessidade de 
trabalhar com bons aparelhos fotoativadores, 
vamos partir do ponto de um equipamento de alta 
tecnologia, como os diodos emissores de luz (LED) 
de segunda e terceira geração:


LED de 2ª Geração: aumento do poder de saída da 
luz e intervalo de comprimento de onda próximo 
dos 468nm da canforoquinona.1


LED de 3ª geração: alta capacidade de emitir luz e 
um espectro mais amplo (entre 405 e 455 nm).2


Entendendo as diferenças entre 2ª e 3ª gerações, 
vamos abordar algumas dicas baseadas em 
evidências para otimizar a fotoativação na sua 
prática clínica. Mas antes, ainda temos que 
(re)lembrar alguns conceitos básicos (Tabela 1): 

“De nada adianta seguir os 
conceitos e etapas de preparo, 
moldagem e estratificação, se a 
técnica de fotoativação for 
deficiente.”

Tabela 1:
Terminologia em fotoativação (Adaptado de Price, 2015).3

Termo

Radiância 
emitida 

(Emitância)

Irradiância

Potência

Dose de energia 
(Exposição 
radiante)

Miliwatt por 
centímetro quadrado 

(mW/cm²)

Miliwatt por 
centímetro quadrado 

(mW/cm²)

Milliwatt 
(mW)

Joule por centímetro 
quadrado (J/cm²)

Se refere a emissão a partir de 
uma superfície. É o mesmo que 
irradiância quando a distância 
da superfície que emite e a que 

recebe é zero.

Se refere a incidência sobre a 
superfícia (área)

Quantidade de energia 
concedida por uma fonte

Se refere a quantidade de 
energia que é recebido pela 
restauração por uma área

Unidade de medida Observação



1- Diâmetro da Ponta:1- Diâmetro da Ponta:
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Agora, vamos entender melhor sobre cinco 
aspectos dos fotoativadores e/ou técnicas que 
podem influenciar a fotoativação!

O diâmetro da ponta do aparelho fotoativador pode 
interferir em sua irradiância emitida,4 pois 
irradiância é potência dividida pela área. Se ambos 
os aparelhos possuirem a mesma potência, o 
aparelho de menor área da ponta terá maior 
irradiância emitida. De modo geral, um aparelho 
com maior diâmetro de ponteira, necessita de maior 
potência para entregar uma boa irradiância.5


Apesar de parecer uma vantagem reduzir o 
diâmetro da ponta para aumentar a irradiância 
emitida, essa estratégia é uma desvantagem. Pois, 
um aparelho com ponteira de menor diâmetro deve 
ser utilizado por mais vezes e em diferentes pontos 
da restauração para alcançar toda a superfície 
desejada (Figura 1 e 2).6 

A Tabela 2 apresenta o diâmetro da ponta de 
diferentes aparelhos fotoativadores disponíveis no 
mercado nacional.

Figura 1:
Aparelho com diâmetro da ponta ativa de 6mm (Radii Cal- 
SDI), menor do que a área que deve ser polimerizada.

Figura 2:
Aparelho com diâmetro da ponta ativa de 9,5mm (Valo- 
Ultradent), maior do que a área que deve ser polimerizada.

Tabela 2:
Diâmetro (mm) das pontas de diferentes unidades 
fotoativadoras disponíveis no mercado brasileiro.4,6,7

Aparelho Fotoativador Diâmetro da ponta (mm)

Grand Valo – Ultradent 11,6

Valo – Ultradent 9,5

Bluephase – Ivoclar 9,3

Elipar – 3M 9,0

Emitter D - Shuster 7,2

Optlight Color – Gnatus 7,0

Raddi Plus – SDI 6,0

Raddi Cal - SDI 6,0



1- Diâmetro da Ponta:2- Distância entre a área fotoativada 
e o aparelho fotoativador:
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Quando distanciamos a ponta do aparelho 
fotoativador da área que receberá a luz, perdemos 
em parâmetros relevantes de irradiância. Uma 
distância de 0,9 mm reduz a irradiância em até 67% 
comparado a situação em que o aparelho 
fotoativador esta enconstado na região a ser 
fotoativada.8 Na prática, caso você utilize um 
fotoativdor que emita 1.200 mW/cm2 a uma 
distância de 1 cm da resina composta, a irradiância 
disponível para ativar os iniciadores seria de 
aproximadamente 396 mW/cm2.


Vamos para algumas perguntas críticas? Quantos 
mm tem a última coroa cerâmica que você 
cimentou? Quantos mm de profundidade tem a 
caixa proximal da última cavidade MOD que você 
restaurou (Figura 3)? Isso significa que sempre 
temos que trabalhar com um LED potente, 
justamente para superar estes desafios clínicos.

Essas situações podem piorar caso, além de baixa 
irradiância, o aparelho não apresentar adequada 
colimação de feixes, ou seja, caso emita uma luz de 
forma muito divergente da ponteira. Isso reduziria 
ainda mais a irradiância na área a ser fotoativada e 
comprometeria o grau de conversão dos 
compósitos resinosos, prejudicando as 
propriedades químicas, físicas e mecânicas.9

Figura 3:
Fotoativador posicionado encostado na face oclusal (A). 
Durante a fotoativação, mesmo mantendo a inclinação 
adequada, a irradiância na parede gengival da caixa 
proximal é reduzida devido a distância do fotoativador.

A

B

1- Diâmetro da Ponta:3- Nível de Bateria:

Os aparelhos fotoativadores sem fio necessitam de 
baterias/pilhas para funcionarem. Apesar da 
praticidade e conforto que a ausência do fio ligado a 
tomada representa, existe a desvantagem de 
regarrecar as beterias/pilhas. Os aparelhos com fio 
apresentam como vantagem o menor custo e a 
amperagem constante, não influenciando na 
irradiância; porém são menos práticos para o dia-a-
dia clínico.


Em alguns aparelhos fotoativadores sem fio, a 
irradiância pode ser influenciada pelo nível de 
bateria (carga total, média ou quase descarregado), 
influenciando negativamente em algumas 
propriedades da resina composta.10 Ainda há 
necessdiade de trabalhos científicos com diferentes 
fotoativadores para mostrar essa influência, e não 
se pode extrapolar para todos os fabricantes. 
Assim, destacamos alguns aparelhos SEM FIO que 
NÃO apresentam esta influência negativa do nível 
da bateria na irradiância emitida: Valo, Valo Grand, 
Elipar e Radii Xpert (Figura 4). Assim, você pode 
utilizar estes aparelho conforme a carga da bateria 
diminui sem prejudicar suas restaurações.4,10,11


No caso do seu aparelho fotoativador não ser um 
dos destacados no parágrafo anterior, considere 
que ele deve ser utilizado, sempre que possível, com 
a carga máxima da bateria (ou não existe evidência 
para afirmar o contrário).



Imagem 4:
Fotoativador sem fio (Valo, Ultradent) com comprovação 
científica de que não há alteração na irradiância conforme 
reduz a carga da bateria.

1- Diâmetro da Ponta:5- Barreira de Proteção:

1- Diâmetro da Ponta:4- Espectro de luz – Monowave e 
Polywave:
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Figura 5 (A e B):
Dados da influência (diminuição da irradiância, em %) da 
barreira na irradiância de aparelho fotoativador (Soares 
CJ, 2020).15

A reação e polimerização de compósitos resinosos 
fotoativados ocorre pela ativação de moléculas 
denominadas de fotoiniciadores como 
Canforoquinona, Lucerin TPO, Ivocerin, BAPO, 
dentre outros. A canforoquinona é o fotoativador 
mais utilizado e apresenta seu pico de absorção de 
468nm. Os aparelhos fotoativadores que possuem o 
espectro de luz (azul) que abrange este pico (entre 
420 e 500nm) são denominados monowaves


A fim de aumentar o grau de conversão, profundiade 
de polimerização e reduzir o tom mais amarelo de 
alguns materiais restauradores fotoativados, 
fotoiniciadores ativados por um espectro de luz 
além da azul (entre 405 nm e 455 nm) foram 
adicionados. Assim, o aparelho fotoativador capaz 
de emitir a luz também neste espectro (violeta – 
pico de 455 nm) é denominado de polywave.


Caso o material de polimerização física (luz) tenha 
iniciadores com pico de 455 nm (luz violeta), as 
diferenças na emissão espectral do fotoativador 
podem afetar a polimerização do material.12-14 Por 
isso, é fundamental conhecer a composição e o 
fotoiniciador presente no material utilizado na 
prática clínica, para evitar incompatibilidade do 
espectro de luz emitido com os fotoiniciadores.

A biossegurança deve ser respeitada ao máximo, 
inclusive durante a etapa de fotoativação. O uso de 
uma barreira física é importante para evitar 
contaminação cruzada, porém pode resultar em 
perda de luz. Luvas protetoras e barreiras a base de 
látex podem reduzir em até 28% a irradiância. O 
ideal é usar uma única camada de PVC, pois a 
redução é de “apenas” 5% (Figura 5).15

A

B
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Quer saber mais dicas clínicas 
com embasamento científico? 
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Resenha iKnow

Sílvio Robledo Scalia Neto
Gestor administrativo – iKnow e IPV

Victor Hugo Pereira Sousa
Graduado em odontologia pelo Centro Universitário de Patos de 
Minas

Gestor de conteúdos clínicos e científicos – iKnow

Nós, do iKnow, acreditamos que ao compartilhar 
nossas vivências estamos contribuindo de alguma 
forma para o seu crescimento e motivação 
profissional. Afinal de contas, nós também erramos 
e acertamos e todos esses momentos são 
importantes para o aperfeiçoamento de nossas 
trajetórias.


Sendo assim, em uma conversa descontraída com o 
Gustavo Petris, conseguimos absorver uma série de 
informações que nos levam a pensar sobre os 
caminhos que estamos tomando em nossa 
profissão. Além disso, ele traz para nós 
informações importantes sobre gestão, utilização 
das redes sociais, fotografia odontológica e 
magnificação! 


Para turbinar este assunto, nós (Victor Hugo e Sílvio 
Scalia) vamos falar um pouquinho da nossa visão 
sobre os assuntos abordados pelo Gustavo Petris 
no iKnow Cast que está disponível em nossas 
mídias (Canal do iKnow no YouTube e Streaming)!

Então é hora 
de resenhar!

Buscar por artifícios que proporcionem maior 
conforto, praticidade e assertividade em nosso dia a 
dia é fundamental no processo de otimização do 
“workflow”. Para tanto, acredito que, embora a 
magnificação represente um alto investimento, tal 
utensílio também proporciona resultados de padrão 
elevado.

Victor Hugo

Na odontologia a principal ferramenta de trabalho é 
o dentista. Sendo assim, investir em equipamentos 
que permitam aprimorar e tornar os resultados cada 
vez melhores é de fundamental importância para o 
estabelecimento do bem-estar profissional.

Sílvio Scalia

“O ser humano não está preparado para enxergar 
áreas mínimas a nível de odontologia. A 
magnificação nos permite dividir milímetros em 
múltiplas partes e isso é fundamental, principalmente 
quando tratamos de odontologia restauradora”.

Gustavo Petris

A importância da 
magnificação:

A importância da 
gestão na 

odontologia:



19

Resenha iKnow

A base de qualquer "business'' na odontologia está 
em uma gestão equilibrada e em uma boa captação 
de pacientes. Hoje em dia, ferramentas básicas 
podem nos auxiliar neste processo! Entendo que, no 
contexto que vivemos, é indispensável a utilização 
das redes sociais como o Instagram, uma vez que 
ele permite a divulgação de resultados e aumento 
no alcance de pessoas que passaram a conhecer o 
seu trabalho! 

Victor Hugo

A fotografia deveria estar na grade curricular 
obrigatória de universidades que oferecem o curso 
de odontologia. Quando fotografamos, 
conseguimos observar nossas limitações e 
acompanhar nossa evolução frente a 
procedimentos desafiadores.

Victor Hugo

Antes de tudo, independente de qual profissão 
atuamos, nós devemos sempre ser vendedores! 
Além disso, podemos dizer que o processo de 
‘VENDER” está fortemente associado com a 
comunicação e persuasão positiva com seus 
pacientes. É imporetante frisar que a utilização de 
“provas sociais” (fotografias com resultados 
obtidos) e divulgação de conteúdos nas redes 
sociais ajuda e facilita na conversão de 
tratamentos.

Sílvio Scalia

Minha vivência junto a grandes nomes da 
odontologia tem me mostrado que uma das armas 
mais valiosas que o dentista pode lançar mão é a 
fotografia. Este artifício, além de gerar 
documentações importantes e respaldo jurídico, 
cria imagens que podem ser utilizadas diariamente 
no processo de vendas! Usar a fotografia dá ao 
Dentista uma das maiores técnicas de vendas: O 
gatilho da PROVA.

Sílvio Scalia

“Hoje é fundamental saber comunicar, fotografar e 
utilizar ferramentas digitais a seu favor!”

Gustavo Petris

“Não catalogar os casos te deixa estagnado, uma vez 
que os erros passam despercebidos e impedem a sua 
evolução!”

Gustavo Petris

A importância da 
fotografia e 
inserção no 

ambiente digital:



A importância da 
inserção no 
ambiente digital:

Resenha iKnow

O erro sempre estará presente no processo de 
aprendizado!

Victor Hugo

Errar é humano, nos permite evoluir. O mais 
importante disso tudo é que sempre estaremos em 
um processo constante de reconstrução e 
aprimoramento.

Sílvio Scalia

“Assumir erros e permitir que pessoas te ajudem, te 
faz superar barreiras que você nunca imaginaria!”

Gustavo Petris

Curtiu?  e assista o 

iKnow Cast completo!

Clique aqui
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https://youtu.be/_SNAPofvqGo


O que tem na minha gaveta?

por Bruno Reis

o que tem 
na minha 
gaveta
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1- Diâmetro da Ponta:Estética e polimento:

1- Diâmetro da Ponta:Versatilidade:

1- Diâmetro da Ponta:Manipulação:
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A Harmonize é uma resina nanohíbrida que 
mimetiza estética natural da estrutura dentária, 
garantindo resultados incríveis. Essa resina possui 
uma excelente combinação entre estética e 
polimento, versatilidade, manipulação e resistência.

A Harmonize tem um índice de reflexão próximo ao 
do esmalte humano e apresenta o efeito 
“camaleão”, que mimetiza estruturas dentais, 
trazendo restaurações imperceptíveis como o 
grande benefício. Além disso, apresenta facilidade 
para adquirir um excelente polimento. O sistema 
ART (Adaptive Response Technology) resulta em 
restaurações de longa duração, por melhorar 
resistência e manutenção de polimento).

Indicada para restaurações de dentes anteriores e 
posteriores. O sistema ART (Adaptive Response 
Technology) resulta em restaurações de longa 
duração, por melhorar resistência e manutenção de 
polimento.

Consistência firme, excelente viscosidade e não 
gruda na espátula. O exclusivo “MODIFICADOR 
REOLÓGICO” melhora a fluidez enquanto se esculpe, 
tornando fácil dar forma à restauração.

O que tem na 
minha gaveta? 
- Harmonize 
(Kerr)

Possui dois tipos de partículas nanométricas (sílica 
- 20nm e zircônia - 5nm) que favorecem sua 
resistência.

Menor incidência de sensibilidade pós-operatória e 
menor incidência de infiltração marginal.


Além disso, é importante destacar que este material 
pertence ao sistema de duas opacidades (Esmalte e 
Dentina), além das resinas de efeito. Outro 
diferencial da Harmonize é a presença de partículas 
esféricas, que objetivam maximizar a concentração 
de cargas, minimizar a pegajosidade e facilitar a 
realização de esculturas.

1- Diâmetro da Ponta:Resistência Mecânica:

1- Diâmetro da Ponta:Baixa Contração:

O que tem na minha gaveta?
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O que tem na minha gaveta?

Figura 1:
Caso inicial planejado para ser executado com Harmonize 
(Kerr)

Figura 2:
Facetas em resina (Harmonize, Kerr)

Bruno Reis
Professor da Universidade Federal de Uberlândia (ESTES-UFU) 
Doutor em Materiais Dentários – FOUSP. 
Especialista em dentística (FO.UFU)

Bruno Reis, você tem a 
resina Harmonize (Kerr) 
na sua gaveta?

https://youtu.be/MmoCKAe9-2w


Opinião e ciência

por Sofia Oliveira, Maria Luiza Oliveira e Livia Zeola

Opinião

e ciência
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Opinião e ciência

Sofia de Carvalho Oliveira
Graduanda do curso de Odontologia – Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais

Maria Luiza de Moraes Oliveira 
Professora da Faculdade de Odontologia – UFMG

Mestre em Dentística – University of Iowa

Especialista em Saúde Coletiva e Dentística – University of Iowa

Livia Fávaro Zeola 
Professora da Faculdade de Odontologia – UFMG

Doutora em Odontologia (Clínica Odontológica Integrada) – UFU 

Especialista em Dentística – FORP/USP

CIGARROS ELETRÔNICOS: 
um fator de risco relevante 
para o desgaste dos 
dentes e envelhecimento 
precoce bucal?

O tabagismo é considerado uma doença crônica, 
causada pela dependência da nicotina.1 Sua 
prevalência no Brasil tem diminuído como resultado 
das campanhas de conscientização sobre os 
malefícios do cigarro e das restrições referentes à 

venda, propaganda ou uso em diversos locais.2 

Neste contexto, a busca por uma alternativa para 
facilitar a interrupção deste hábito favoreceu o 
surgimento dos cigarros eletrônicos ("e-cigarettes",  
“vapes" ou "pods”) em 2004 (Figura 1). A partir de 
2009, houve um crescimento exponencial no 
consumo global destes dispositivos, principalmente 
entre adolescentes e jovens, devido à falta de 
informação sobre seus efeitos adversos.3

Os cigarros eletrônicos são aparelhos recarregáveis 
ou descartáveis, que evaporam uma essência 
umectante (conhecida como “juice”), normalmente 
formulada com propilenoglicol, glicerina vegetal, 
aromatizantes (utilizados na indústria alimentícia) e 
concentrações variadas de nicotina (existindo 
também, formulações sem esse componente).4 
Apesar da comercialização destes aparelhos não 
ser regularizada no Brasil, eles têm sido cada vez 
mais utilizados por jovens, podendo representar 
uma porta de entrada para os cigarros comuns e 
para a dependência de nicotina.5


Na cavidade bucal, existem evidências de que os 
cigarros eletrônicos podem favorecer o aumento na 
incidência de candidíase, ulcerações na mucosa, 
queilite angular, lesões de cárie e doença 
periodontal.6 Além destes problemas, também é 
possível que esses dispositivos influenciem 
negativamente na integridade das estruturas e 
favoreçam o desgaste dentário (Figura 2). 

Figura 1:
Cigarro eletrônico (“pod”), recarregável, com essências 
contendo nicotina.
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Vários fatores podem 
contribuir para esse efeito, 
os quais serão detalhados 
a seguir:

Figura 2:
Aspecto clínico de paciente usuária de cigarro eletrônico. 
Esta paciente jovem relata ter iniciado o uso destes 
dispositivos como uma tentativa de cessação do uso do 
cigarro convencional. Atualmente, ela continua utilizando 
o convencional e adotou o eletrônico para as situações 
em que o primeiro não é permitido. Como resultado, ela 
fuma mais do que anteriormente, o que pode causar a 
intensificação dos danos às estruturas bucais. A: Vista 
palatina. B: Vista vestibular

A

B

A xerostomia é uma queixa frequente dos 
usuários. No momento do uso, está 
relacionada à presença do propilenoglicol que 
tem propriedade de absorção da umidade. 
Além disso, com o passar do tempo e o uso 
contínuo, a nicotina favorece a diminuição da 
produção de saliva e compromete a sua 
capacidade de tamponamento, promovendo o 
aumento do contato dos ácidos presentes na 
composição dos dispositivos com a cavidade 
bucal.7


O pH dos líquidos presentes nos dispositivos 
pode variar bastante (entre 3,5 e 9,6), 
dependendo da proporção de nicotina 
biodisponível e de outros constituintes, como 
o ácido benzóico. O vapor produzido é 
viscoso e pode ser retido na cavidade bucal. 
As tabelas 1 e 2 apresentam a concentração 
de nicotina e o pH dos líquidos contidos em 
algumas marcas comerciais de cigarros 
eletrônicos. É importante ressaltar que muitos  
apresentam pH abaixo de 5,5 (crítico para 
degradação das estruturas dentais).8-10


O aumento da temperatura também favorece 
o desgaste provocado pelos ácidos, devido à 
aceleração das reações/difusão dos íons, 
alteração da estrutura cristalina e diminuição 
da resistência ao desgaste das estruturas 
dentárias.11


A nicotina presente na composição dos 
cigarros eletrônicos pode também estar 
envolvida na fisiopatologia da Doença do 
Refluxo Gastroesofágico/DRGE, favorecendo 
a redução da pressão do esfíncter esofágico 
inferior (permitindo deslocamento retrógrado 
do suco gástrico), provocando tosse crônica 
(aumentando a frequência dos episódios de 
refluxo) e prolongando a presença do suco 
gástrico no esôfago (pela alteração salivar). A 
DRGE, por sua vez, aumenta em 2 a 4 vezes a 
chance de desgaste das estruturas dentárias, 
pelo contato com o ácido de origem 
estomacal.12 Além da DRGE, já existe relato de
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caso severo de esofagite associada ao uso do 
cigarro eletrônico com nicotina.13 Nesse 
sentido, um fator preocupante são as 
inconsistências encontradas nos rótulos 
desses produtos, incluindo aqueles descritos 
como “sem nicotina”, que apresentaram níveis 
detectáveis em análises laboratoriais.14,15 

Além disso, em indivíduos tentando parar de 
fumar, maior índice de nicotina foi encontrado 
na saliva dos usuários de cigarros eletrônicos, 
quando comparados com aqueles utilizando 
terapia para reposição de nicotina (adesivo, 
spray, goma de mascar e pastilhas).16  

A nicotina e a DRGE estão relacionadas ao 
aumento do bruxismo. A primeira, pela 
liberação da dopamina e a segunda, pelas 
contrações involuntárias dos músculos da 
mastigação quando ocorre acidificação do 
esôfago, o que também pode favorecer a 
degradação das estruturas dentais.17 


O álcool é utilizado como solvente em 
concentrações variadas nestes 
dispositivos,18,19 havendo indícios de que 
possa impactar, inclusive, na função 
psicomotora.20 Associado a este fato, 
usuários de cigarros eletrônicos reportaram 
maior utilização de bebidas alcoólicas, as 
quais são fator importante na fisiopatologia 
da DRGE.21

Diante deste contexto e embora sejam frequentes 
as justificativas para uso dos cigarros eletrônicos 
como alternativa ideal nos programas de cessação 
do tabaco, não se sabe quão seguro e eficaz eles 
são em relação aos métodos já empregados para 
esse fim. Com o alarmante aumento da sua 
utilização no Brasil, por adolescentes e jovens, é 
fundamental que haja a conscientização de 
profissionais e da população a respeito dos riscos e 
de todos os efeitos adversos associados ao uso 
desse tipo de dispositivo.


Os dados sobre os efeitos dos cigarros eletrônicos 
e de seus componentes no desgaste dentário ainda 
são escassos na literatura. No entanto, é papel dos 

profissionais atuantes na Odontologia se 
atualizarem constantemente sobre este tema, para 
oferecer uma educação e assistência apropriada 
aos seus pacientes, buscando a prevenção e/ou 
controle do envelhecimento precoce bucal.  

South Beach Smoke

Marca comercial Sabor
Concentração


de nicotina 

(mg/ml)

pH

Premium

eSmoke

ProTank 3

V2

Vanilla

Cereja

Morning Coffee

Morango

Peppermint

Mentol

Blueberry

Red El Toro

Abacaxi

Mentol

Tabaco

Café

Maça Verde

Tabaco

Red

Pêssego

Melancia

Mentol

Tabaco

0

0

0

18

12

16

6

6

11

18

6

0

6

18

6

16

6

11

24

4,3

3,3

4,1

6,8

8,2

8,5

7,3

8,5

8,0

8,7

8,3

4,8

7,6

8,29

8,4

8,8

7,7

8,8

8,9

Tabela 1:
Concentração de nicotina e pH dos líquidos contidos em 
algumas marcas comerciais de cigarros eletrônicos. 
Adaptado de Lisko, et al., 2015.9 
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Chinesa 1

Marca comercial Sabor pH

Alemã 2

Inglesa 1

Torta de abacaxi

Manga

Cola

Laranja

Limão

Cereja

Abacaxi

Strawberry cheesecake

Maça

Smoother

Banana

Pêssego

Red bull

3,42

4,06

5,04

4,23

5,10

6,67

5,19

3,95

4,88

5,11

4,99

6,66

3,18

Tabela 2:

pH dos líquidos com sabores potencialmente ácidos 

presentes em cigarros eletrônicos. Adaptado de Fairchild 

& Setarehnejad, 2021.8
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Certa vez, recebi uma indicação de um amigo 
colega Dentista.. O caso tratava-se de um paciente 
que queria clarear os dentes, mas tinha muito medo 
porque seus dentes eram muito fracos por conta 
dos antibióticos da infância.. 


Já havia tentado vários métodos de clareamento a 
“laser” diferentes, porém, sem sucesso. Ele queria 
um tratamento bem barato, pra ontem e sem 
sensibilidade!


Como não sei tratar de dentes fracos, indiquei para 
um outro amigo colega Dentista.

Fala 
pessoal, 
tudo bem?

30

1- Diâmetro da Ponta:Dente fraco: 

Mesmo com todas as informações 
disponíveis recebemos pacientes 
diariamente associando seus 
problemas dentários a fragilidade de 
seus dentes. 


Cabe a nós profissionais explicar e 
sedimentar na cabeça de nossos 
clientes quase como um mantra a 
necessidade de escovar e passar fio 
dental. 


Mas as vezes me pergunto: 
Depois de tanta informação a 
culpa é realmente dos pacientes 
ou dos profissionais por não 
saberem explicar de forma lúdica?



FUN
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Todo 
mundo 
tem!
Quem nunca recebeu um paciente mala 
é porque não atende em consultório 
particular, isso é fato! 


Agora preste atenção no fluxo de novos 
clientes malas! 


Se você tem recebido muitos.. pode ser 
que você tenha virado a referência 
entre seus colegas!

Tem gente 
“acelerando” o 
clareamento 
caseiro plugando 
sua moldeira com 
“laser” no celular, 
no tablete, no MP4, 
no Game Boy...
Entendemos, porém, que a iluminação 
vinda da natureza vagalumérica tem 
uma maior efetividade que a artificial.

1- Diâmetro da Ponta:Questão de afinidade: 1- Diâmetro da Ponta:Clareamento Top:



Carta aberta

por Pedro Henrique Rezende Spini

Carta

Aberta
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1- Diâmetro da Ponta:Porque é necessário declarar 
o imposto de renda?

1- Diâmetro da Ponta:Quando devo pagar o imposto 
de renda?

Carta aberta

Pedro Henrique Rezende Spini
Graduado em odontologia – FO.UFU

Mestre em Clínica Integrada – PPGO.UFU

Especialista em Gestão Empresarial – FGV

Especialista em Dentística Restauradora - FORP-USP

Professor de Odontologia pela Unifasc – Itumbiara – GO

COMO 
DEVO 
DECLARAR 
O MEU 
IMPOSTO 
DE RENDA?
Qual o seu sentimento ao ler este título, querido 
leitor? Você se sente confuso, ou pelo menos 
perdido sobre esse assunto?


Você esteve em um curso de aproximadamente 4 a 
5 anos na faculdade, porém tem dúvidas se o curso 
realmente o preparou para o mercado de trabalho? 	
Perguntas difíceis de serem respondidas, mas já 
afirmo que em relação a parte administrativa de um 
consultório, você com certeza saiu muito 
despreparado, e muitas vezes sem saber um rumo 
certo.


Por isso, te convido a tirar aproximadamente 5 
minutos para fazer uma leitura reflexiva sobre o 
assunto que irei discorrer a seguir. O tema é de 
suma importância, pois impactará de uma maneira 
assustadora não apenas o seu negócio, mas 
também sua vida pessoal.

Primeiramente, precisamos entender o que é o 
imposto de renda ou imposto sobre o rendimento, e 
porque este imposto é obrigatório a todos que 
possuem ganhos financeiros, seja pelo seu 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou pelo Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Como o 
próprio nome descreve, é um tributo pago por cada 
contribuinte ao Governo Federal, que acompanha a 
evolução financeira do contribuinte, ou seja, quanto 
mais se ganha, mais se paga ao governo. 


Este tributo pago ao governo será utilizado para 
melhorias da qualidade de vida da população, sendo 
assim, será destinado à saúde, educação, 
saneamento, infraestrutura, segurança, entre 
diversos outros. Dessa forma, o governo entende 
que o imposto é de cunho social, e que todos que 
utilizam dos meios públicos, para qualquer fim, 
devem declarar e pagar o tributo e, em algumas 
situações, são restituídas ou isentas (caso o 
governo entenda que o ganho não justifique a 
contribuição).

O imposto de renda deve ser pago em diversas 
situações, porém para facilitar a leitura seguem os 
tópicos abaixo:

 Trabalhadores brasileiros que tiveram um 
rendimento tributável superior a R$ 
28.559,70

 Rendimentos tributáveis ou não tributáveis 
direto da fonte superior ao valor de R$ 
40.000,00

 Trabalhadores rurais com receita bruta anual 
superior ao valor de R$ 142.798,50
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1- Diâmetro da Ponta:O que devo fazer para pagar 
menos imposto?

Carta aberta

02- Se o imposto sobre o rendimento 
for tributado pelo CNPJ, devo declarar 
o imposto de renda do meu CPF?

03- Porque devo gerar notas fiscais e 
comprovantes fiscais pelo meu CPF?

Fonte: site do Governo Federal: www.gov.br

Assim, acredito que você leitor se enquadra em uma 
das situações acima (normalmente, na primeira 
situação), pois a prática odontológica é feita por 
prestação de serviço, sendo você o contratado 
direto ou indireto através de serviços prestados a 
terceiro (por exemplo, uma clínica). Se por ventura 
sua renda não chegar ao valor anual de R$ 
28.559,70, você estará isento de contribuir e poderá 
até ser reinstituído pelo Governo. Porém, se o valor 
for superior, é necessário justificar seus gastos, 
com notas fiscais ou comprovantes de pagamento, 
podendo aumentar um pouco este limite. A 
porcentagem de tributo paga ao governo pode 
variar, iniciando com 7,5% até 27,5% do valor total 
bruto recebido pelo contribuinte, que somado a 
alíquota do INSS pode facilmente passar os 40% da 
receita bruta do dentista.

A resposta para essa pergunta depende muito do 
que foi discutido anteriormente, no simples fato da 
necessidade de se pagar esse tributo. Caso o 
dentista pague o imposto, a resposta é sim. Porém, 
é importante entender sobre os métodos de 
tributação que o CNPJ está inserido e, assim, 
decidir qual será o melhor enquadramento para o 
seu negócio. Já antecipando nossa conversa, digo 
de imediato que hoje, em 2022, a melhor tributação 
será pelo Simples Nacional (Anexo III – Prestadores 
de Serviço), por permitir que o cirurgião dentista 
tenha alto rendimento financeiro, com baixa taxa de 
imposto de renda. Para a clínica, com lucro de até 
R$ 180.000,00, a taxa do rendimento a ser paga será 
de 6%, aumentando para 11,2% com valores neste 
intervalo até R$ 360.00,00; e aumentando 
gradativamente à medida que o lucro for maior.

01- É importante abrir uma empresa e 
ter um CNPJ para meu consultório ou 
clínica?

Sim. Pois você irá utilizar o dinheiro para comprar 
bens eu seu nome, como carros, imóveis, dentre 
outros. É importante também que você receba um 
holerite da sua empresa, e que se enquadre no 
grupo de funcionários, pois assim você irá contribuir 
com o INSS de acordo com o valor o qual recebe no 
contracheque. Com isso você pode controlar o seu 
ganho de maneira que não extrapole o valor a ser 
tributável no CPF.

Vamos imaginar a resposta partindo do seguinte 
pressuposto: sua empresa está enquadrada como 
simples nacional, por isso, ela fica isenta de 
diversos impostos fiscais, como por exemplo o de 
nível estadual. Sendo assim, em nada adianta juntar 
notas fiscais e comprovantes pelo CNPJ, pois a 
quantidade de imposto paga não irá diminuir. Pelo o 
CPF, temos uma mudança drástica, como citado há 

Esta pergunta é associada a outra, a qual sempre 
faço em meus cursos, que é: “O que devo entender 
para aumentar a lucratividade do meu 
consultório?”, 


Sem sombra de dúvidas, entender como devo pagar 
meus tributos ao governo federal é uma das 
melhores estratégias de como economizar, 
diminuindo o custo do seu negócio e permitindo que 
o seu capital líquido, no final do mês, seja maior. 
Para isso, vou fazer 3 perguntas a vocês, queridos 
colegas, e acredito que vocês irão se identificar em 
muitas delas:

 Cidadãos até o fim do ano anterior passaram 
a ter posse de bens cujo o valor ultrapassou 
o valor de R$ 300.000,00

 Obteve ganho de capital sobre alienação de 
bens e direitos

 Cidadãos que tiveram operações na bolsa de 
valores, mercados futuros ou atividades 
parecidas
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alguns parágrafos, pois, com notas fiscais e 
comprovantes de pagamento, podemos justificar 
nossos gastos e mesmo que passemos o valor 
tributável pelo governo, ele entenderá que os gastos 
foram justificáveis e não irá tributar sobre o seu 
ganho pessoal.


Sendo assim pessoal, gostaria de deixar alguns 
conselhos para vocês:

No mais, agradeço a leitura de vocês e espero ter 
contribuído com esse conhecimento, o qual não é 
normalmente ensinado nas faculdades.


Obrigado!

Acompanhe os indicadores mensalmente, 
como faturamento total bruto, captação de 
novos pacientes e fechamento de vendas, 
pois por meio deles você conseguirá 
identificar se o seu negócio está saudável 
financeiramente ou não. Existem outros 
indicadores também, mas isso pode ficar para 
outro momento e outra discussão. 


Esteja atento as datas do calendário fiscal: 
abril de 2022 é a data limite para entrega do 
imposto de renda da pessoa física. Então, se 
antecipe e deixe tudo guardado em pastas 
para facilitar o seu trabalho, ou de seu 
contador, na hora de emitir tudo na receita. 


Não sonegue impostos! Lembre-se que 
sonegar não é apenas deixar de pagar algum 
imposto, mas também escolher uma área 
diferente para sua empresa, mudando de 
anexo tributável para “tentar” pagar menos 
imposto, pois alguns enquadramentos 
realmente a % de imposto será menor. Além 
de ser um ato criminoso, pode gerar 
problemas futuros à sua empresa, com 
multas pesadas e na pior das situações 
poderá acabar sendo sentenciado à cadeia.
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A resina composta é um material fantástico. Ela 
apresenta algumas características muito 
interessantes, sendo capaz de suportar desafios por 
atrito e compressão/tração (fratura). No elemento 
dentário, o esmalte suporta a resistências ao atrito e 
a dentina é responsável pela resistência à fratura. 
Esse mecanismo é chamado de Análise 
Bioinspirada. Assim, quando uma resina composta 
mescla uma matriz orgânica capaz de resistir à 
fratura e uma matriz inorgânica que também 
aumenta a resistência à fratura e permite a 
resistência ao desgaste, esse material representa 
um híbrido entre as características da dentina e 
esmalte. Por isso, a resina é um material tão 
versátil!

A resina composta Forma (Ultradent) caracteriza-se 
por um material dotado de atributos favoráveis para 
a construção de restaurações anteriores e 
posteriores. Em sua composição, verifica-se a 
presença de partículas de carga inorgânica 
nanohíbridas (como zircônia/sílica e vidro de bário 
– 67% de peso e 54% de volume), carga orgânica   
(Bis-GMA, TEGDMA, Bis-EMA e UDMA), além de 
iniciadores e agentes de união. Este equilíbrio entre 
seus componentes são responsáveis por 
longevidade, resistência, facilidade na manipulação, 
polimento satisfatório, boa retenção de brilho, baixa 
sorção e radiopacidade. 


Vale destacar que a ampla variedade de cores e 
opacidades disponíveis (resinas de dentina, corpo, 
esmalte e efeitos) possibilita maior praticidade na 
estratificação para casos desafiadores e opções 
simples para casos usuais da rotina clínica.

Sala de aula do Iknow Journal

Vem

pra nossa 
sala de 
aula!

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 em São Carlos - SP

Possibilidades 
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com Resina 
Composta 

– Forma 
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Longevidade e principais fatores de falha de 
facetas cerâmicas – revisão de literatura

Victor Hugo P. Sousa1,  Mariana F. Pires2, 
Thaynara P. Tavares3, Ana Laura R. Vilela4, 
Bruno R Reis,5  Paulo V Soares,6  Alexandre C. 
Machado7

1 Graduado em Odontologia pelo Centro Universitário 
de Patos de Minas (UNIPAM).

2 Mestranda em clínica odontológica pela Universidade 
Federal de Uberlândia.

3 Graduada em Odontologia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).

4 Doutora pela Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Uberlândia.

5 Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU), Doutor em Materiais Dentários – FO.USP.

6 Professor da Universidade Federal de Uberlândia (FO-
UFU), Doutor em Clínica Odontológica – FOP-UNICAMP.

7 Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU), Doutor em Clínica Odontológica – 
PPGO.UFU.

Aplicação clínica:

O interesse dos pacientes por procedimentos 
estéticos, como as facetas cerâmicas, 
aumentou nas últimas décadas. Diante da alta 
demanda, é dever do cirurgião-dentista estar 
preparado para realizar indicações assertivas 
de técnicas e materiais que respeitem as 
individualidades de cada paciente e 
favoreçam a longevidade destas alternativas 
protéticas. As facetas cerâmicas apresentam 
longevidade de até 87% em 20 anos, sendo 
que suas falhas ocorrem principalmente por 
fraturas e descolamento. Por estes e outros 
motivos, devemos conhecer as limitações dos 
aparatos restauradores, seus principais 
motivos de falha e como evitá-los em nossa 
rotinas clínica.

Palavras-chaves:

cerâmicas; facetas; longevidade.

Introdução:



Devido à crescente demanda e à vasta 
possibilidade de indicações de procedimentos 
envolvendo laminados cerâmicos, muito se 
tem questionado a respeito da durabilidade e 
motivos de falha apresentados por estes 
componentes.1-5 Em vista disso, é dever dos 
cirurgiões-dentistas compreenderem as 
propriedades e limitações apresentadas por 
tal técnica, para que os pacientes possam ser 
devidamente orientados quanto a fatores que 
podem contribuir para o aumento ou redução 
da longevidade de laminados cerâmicos.5-8



Além disso, pode-se dizer que a compreensão 
das principais falhas de diferentes técnicas 
restauradoras permite indicações mais 
precisas e individualizadas.5-8 Segundo a 
literatura contemporânea, facetas cerâmicas 
são mais longevas, entretanto, envolvem o 
desgaste de estruturas dentárias sadias e 
aceleram o ciclo restaurador. 6-8 Já quando se 
fala em resina composta, pode-se 
desconsiderar a realização de preparos, 
contudo, as restaurações diretas em resina 
composta estão mais sujeitas à pigmentação 
precoce, dentre outros fatores relacionados à 
complexidade técnica envolvida na execução 
de tal opção restauradora quando não 
realizada a manutenção corretamente.1-3,8

Objetivo:



Revisar a literatura sobre a longevidade de 
facetas cerâmicas, a fim de oferecer 
embasamento aos dentistas sobre os 
principais motivos de falha e taxa de 
sobrevida.
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Metodologia:



O presente trabalho caracteriza-se como uma 
revisão narrativa de caráter exploratório. Esta 
revisão foi baseada em pesquisas nas principais 
bases de dados (PubMed e Scielo). Para melhor 
delimitação e abrangência dos temas dispostos 
neste estudo, foram utilizados DECs (Descritores 
em Ciências da Saúde), operadores booleanos, 
priorizando artigos publicados nos últimos dez anos 
(estudos clínicos e revisões).



Sendo assim, ao buscar por “Ceramic AND Dental 
Veneers” foi localizado um total de 136 artigos, em 
que após o processo de seleção e elegibilidade 
propostos pela metodologia “PRISMA” foram 
incluídos neste trabalho o montante de 10 artigos 
(Figura 1).

Desenvolvimento:



A taxa de longevidade das facetas cerâmicas é 
variável de acordo com os artigos selecionados, 
com tendência de diminuir ao longo dos anos 
(Figura 2). A menor longevidade encontrada foi de 
84,3% em 7 anos10 e a maior de 100% em 10 anos6. 
O menor período de acompanhamento (40 meses)9 
apresentou longevidade de 94,6% e o maior período 
de acompanhamento (20 anos)8 de 87%.

Figura 1:
Estrutura PRISMA de elegibilidade dos artigos inseridos 
na revisão.

Figura 2:
Longevidade das facetas cerâmicas: taxa de sucesso x 
tempo. Pontos de cor azul e vermelho representam 
estudos clínicos e revisões, respectivamente.

As principais falhas de facetas cerâmicas 
apontadas na literatura foram: fraturas e 
descolamentos.2-9, 10 Pressupõe-se que a fratura de 
materiais cerâmicos pode estar relacionada com 
características desfavoráveis presentes no preparo 
do substrato dentário, espessura da faceta e/ou 
condições relativas ao apertamento dentário e 
bruxismo.1-4, 8 Quanto ao descolamento, entende-se 
que este evento ocorra devido a falhas na adesão 
estabelecida entre a superfície dentária e o cimento 
ou entre o cimento e a faceta cerâmica, bem como 
erros relacionados a aplicação do cimento e a 
fotoativação dos mesmos. A pigmentação da 
interface adesiva também foi relatada em alguns 
artigos, entende-se que cimentos resinosos 
possuem em sua composição matriz orgânica, que 
quando exposta ao meio bucal, sofre degradação e, 
consequentemente, pigmentação.2-9, 10


As adversidades relacionadas à exposição de um 
material cerâmico ao meio bucal e à sensibilidade 
técnica do procedimento são determinantes na 
falha do material. Contudo, embora exista a 
possibilidade de tais soluções restauradoras 
falharem, estudos têm mostrado que as taxas de 
sobrevivência são altas e variam de 97% a 98% em 
cinco anos,2,8 91% a 100% em dez anos,2-4, 6 85,74% a 
91% em quinze anos3,8 e reduzindo para 87% em um 
período de 20 anos (Tabela 1).8
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Tabela 1:

Levantamento dos dados relacionados a taxa de sobrevida e principal motivo de falha dos estudos inseridos nesta revisão.

Autor e ano Nº de participantes Nº de laminados Cerâmica Acompanhamento Taxa de Sobrevivência Principal Falha

ARIF et al., 

20191
26 114 Facetas em 

porcelana

7 anos

14 anos

97,6%

88,2%

Lascamento e  
linhas de fratura

DUMFAH

RT; 

SCHÄFF

ER, 20002

--- 191 Facetas em 
porcelana

5 anos

10 anos

97%

91%

Fratura 

BEIER et 

al., 20123
84 318

Feldspática, 
leucita e 

dissilicato 
de lítio

10 anos

15 anos

93,5%

85,74%
Fratura 

ALENEZI., 

et al 20214
1646 6500

Feldspáti
cas e não 
feldspáti

cas

10 anos 95,5% Fratura 

MORIM

OTO et al., 

20165

714 3039
Cerâmicas 

Vítrea e 
feldspática

9 anos 89% Fratura 

GRESNIG

T., 20196
10 24 Reforçada 

por leucita
10 anos 100% Descolamento e 

fratura 

GRESNIG

T., 20197
104 384 Feldspática 11 anos 95% Fratura 

ASLAN; 

ULUDAM

AR; 

ÖZKAN, 

20198

51 413 Dissilicato 
de lítio

5 anos

10 anos

15 anos

20 anos

98%

95%

91%

87%

Descolamento

GRESNIG

T., 20139
20 92 Feldspática 3,3 anos 94,6% Fratura 

D’ARCANG

ELO et al., 

201210

30 119 Facetas em 
porcelana

7 anos 84,3% Fratura 
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Discussão:



É acordado entre diversos autores que as “falhas”, 
associadas às peças cerâmicas caracterizam-se por 
qualquer intercorrência capaz de comprometer a 
restauração funcional ou esteticamente.1, 6-8 Assim 
sendo, podemos salientar como principais motivos 
de falha: fratura, lascamento, trinca, descolamento, 
falta de integridade, pigmentação marginal, 
alterações de cor, tratamentos endodônticos 
subsequentes, dentre outros (Figuras 3 e 4).1-3, 8

Apesar das baixas taxas de falhas apresentadas 
nos inúmeros estudos publicados até o momento, 

Figura 3:
Faceta Cerâmica Feldspática fraturada (30 meses após 
cimentação). Dois anos após a conclusão do tratamento, 
a paciente desenvolveu intensos hábitos parafuncionais 
(bruxismo). Foi confeccionado placa oclusal, porém a 
paciente não usava a placa como orientado (todas as 
noites).

Figura 4:
Faceta cerâmica em dissilicato de lítio descolada (2 
meses após a cimentação). É importante observar que o 
cimento ficou aderido ao dente, indicando falha adesiva 
na interface cerâmica/cimento.

pode-se dizer que estas estão fortemente 
associadas com a friabilidade do material, 
características morfológicas desfavoráveis do 
preparo, erros na execução da técnica adesiva, 
condicionamento inapropriado da peça, erros na 
cimentação e na fotoativação. Essas intercorrências 
podem ser evitadas pela correta execução do 
preparo, cimentação e fotoativação e pelo 
condicionamento adequado do substrato e da 
superfície protética.1–4, 8

Conclusão:

Pode-se dizer que laminados cerâmicos 
são alternativas restauradoras 
duradouras, com taxas de sucesso de 
até 87% em 20 anos;

As principais falhas estão relacionadas 
à fratura e ao descolamento;

É de fundamental importância que 
cirurgiões dentistas estejam 
capacitados para a execução de 
procedimentos envolvendo facetas 
cerâmicas, uma vez, que a execução 
técnica exige experiência e domínio dos 
materiais envolvidos.
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No vídeo: Victor Hugo P. Sousa

https://youtu.be/M1MClGg3Zx4
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Muito obrigado, Antônio!


Você já parou pra pensar sobre o que você está deixando de bom nesse mundo? Será que você já conseguiu 
fazer a diferença na vida de alguém? Quais marcas você está deixando por onde passa? São positivas, 
indiferentes ou negativas? Acredito que todos nós gostaríamos de sermos lembrados pelas contribuições que 
fizemos. Assim sendo, hoje, a nossa menção honrosa é muito mais do que uma homenagem. Esta coluna é 
também a lembrança de alguém que contribuiu muito e que estará na memória de muitas pessoas da melhor 
forma possível.



O Antônio Carlos Vieira Gomes Filho é conhecido por nós como o CEO da Ultradent no Brasil. Mas ele sempre 
contribuiu muito além do que era esperado do seu cargo. Ele era sinônimo de parceria e apoio. O Antônio 
sempre fez questão de apoiar a Odontologia brasileira, seja patrocinando eventos e palestras, ou apoiando 
professores e pesquisa. Mas a contribuição que ele nos deixou foi muito além da doação de produtos para um 
ou outro evento. Ele nos deu o exemplo de como construir uma excelente relação entre empresa, professores 
e comunidade. Acima de tudo, ele nos ajudou a elevar o nível da educação em odontologia no Brasil! E nós 
temos o orgulho de poder dizer que ele foi o primeiro apoiador do iKnow Journal. Se hoje estamos no volume 
3, foi por causa de pessoas que como ele acreditaram no nosso projeto e nos ajudaram a fazer acontecer. 



Dessa forma, gostaríamos de deixar registrado aqui, publicamente, o nosso imenso agradecimento ao 
Antônio, por não ter medido esforços para apoiar nossas ideias e ambições no compartilhamento de ciência 
com aplicabilidade clínica. Diversos projetos talvez jamais teriam saído do papel sem o apoio dele. Ele deixou 
sua herança para nós por meio do exemplo, da inspiração e da sabedoria.



E sua contribuição jamais será esquecida!

Obrigado Ultradent por manter isto vivo!



Equipe Editorial iKnow Journal



Menção Honrosa

47

Ao amigo Antônio


Se cheguei até aqui, foi porque estive ao lado de 
pessoas melhores do que eu.


Meu amigo Antônio é um exemplo do que 
chamo de protagonistas da própria história. 
Pessoas que passam por nós e realmente 
impactam a história dos que estão a sua volta.


Fica o seu legado de liderança humana, 
valorização das pessoas acima da marca, o 
cuidado com os que estão sob sua gestão, 
transformando o conceito de “equipe” em 
“família”.

Dentistas, professores e pacientes ganharam muito com sua dedicação. Um voto de gratidão da 
Odontologia por seu esforço contínuo.


Guardo na memória o dia que meu irmão Renato Miotto nos apresentou, e a partir daquele dia 
conheci pessoas e profissionais incríveis. Repito uma frase que escutei de você numa palestra:


“Não precisamos ser os maiores, mas temos que buscar sermos os 
melhores”.


Descanse em Paz meu amigo. 
Nossos sinceros sentimentos à família e amigos.   

Paulo Vinícius Soares
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