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O que tem no iKNOW JOURNAL?

Fala pessoal, 
tudo bem?
Como muitos sabem, este mês 
comemoramos 1 ano de iKnow Journal! Há 
um ano, nós cumprimos nosso propósito de 
divulgar informações clínico-científicas de 
forma acessível a todos os dentistas. Juntos, 
nós compartilhamos muito conteúdo, 
aprendemos, crescemos e demos muitas 
risadas. Então, um muito obrigado a todos 
que fazem parte da Comunidade iKJ! Que 
nosso projeto sempre conte com a ajuda de 
boas pessoas para fazê-lo crescer e evoluir. 



E para celebrarmos o aniversário do iKJ, nada 
melhor do que muita informação de qualidade 
que trouxemos nessa publicação 
comemorativa. Preparados para conferir o 
iKnow Journal – Vol 02 – Número 10?

Algumas coincidências são tão certeiras que 
parecem planejadas. É assim que nos sentimos em 
relação ao mês de outubro. Para compartilhar esse 
sentimento com vocês, nosso editor-chefe 
Alexandre Machado nos explica o porquê deste mês 
ser tão especial para nós do iK Journal.

Editorial

1

Quando falamos de cimentação adesiva, você 
conhece as melhores opções disponíveis no 
mercado? Nesta edição da coluna Eu uso, eu indico, 
três experts no assunto (Prof. Maria Paula Borghi, 
Prof. Crisnicaw Veríssimo e Prof. Bruno Reis) 
descrevem indicações, propriedades e o passo a 
passo para uso do Cimento Resinoso Maxcem Elite 
Universal (Kerr). 

Eu uso, eu indico

A comunicação é parte essencial durante o 
tratamento de qualquer paciente. Mas e quando se 
trata de uma criança, você consegue se comunicar 
corretamente? Na coluna Fazer o bem faz bem, o 
dentista Filipe Nogueira compartilha sua experiência 
na Comunicação e acolhimento de pacientes da 
odontopediatria, trazendo também algumas 
histórias inusitadas do processo. 

FAZER O BEM FAZ BEM

Que a saúde da boca está relacionada com a saúde 
do corpo, e vice-versa, nós já sabemos. Mas ainda 
existem muitas informações a serem desvendadas. 
Assim, nesta edição do iKJ, a autora Mariana 
Fogacci traz o tema “Saúde da boca e do corpo não 
se separam: a Medicina Periodontal estreitando 
relações entre a Periodontia e a Endocrinologia”. 

Opinião e Ciência

E que tal mais uma dose dupla de sala de aula do 
iKnow? Dessa vez, o Prof. Paulo Vinícius Soares 
explica como usar Vernizes Fluoretados (Enamelast 
– Ultradent) em diferentes situações clínicas. E para 
sanar a dúvida de muitos dentistas, o Prof. Marcelo 
Luchesi esclarece a indicação de diferentes 
técnicas de moldagem com os produtos da linha 
3M (Express™ XT, Imprint™ 4, Pentamix™ Lite, Pasta 
Adstringente de Afastamento Gengival).

Sala de Aula

E o que seria do nosso dia sem umas boas risadas? 
Pra contribuir com a alegria de hoje, nossos amigos 
Andre Maia e Cauli Capillé nos fazem refletir (e rir) 
sobre o planejamento de casos ortodônticos, 
remoção seletiva de tecido cariado e uso de fio 
dental.

Fun - @iatrogenia.odonto



O que tem no iKNOW JOURNAL?

2

Vem com a gente! 

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

Equipe iKnow Journal

Nesta edição do “O que tem na minha gaveta?”, 
selecionamos diversos produtos que são sinônimo 
de qualidade e que facilitam a vida clínica do 
dentista. O Prof. Cláudio Sato nos conta como usar 
o KG Stick (KG Sorensen) para trazer segurança 
durante alguns procedimentos clínicos. Além disso, 
temos o Prof. Fabiano Marson com muita 
informação relevante sobre o silicone de adição 
Panasil (Ultradent). E para finalizar, o Prof. Bruno 
Reis nos explica as vantagens dos polidores Jiffy 
Natural (Ultradent).

O que tem na minha gaveta

A fotoativação é etapa comum de diversos 
procedimento odontológicos.  Mas será que 
diferentes aparelhos fotoativadores apresentam as 
mesmas propriedades? Venha conferir o artigo de 
pesquisa inédito comparando a irradiância de 
diferentes aparelhos fotoativadores. 

Artigo Científico

Para finalizar a edição comemorativa do 1 ano de iK 
Journal, a coluna Menção Honrosa homenageia 
todas as pessoas que nos ajudam a tornar este 
projeto realidade, desde os idealizadores, até você 
leitor. Não deixe de conferir e prestigiar essas 
pessoas com a gente!

Menção Honrosa
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Outubro: um mês 
especial

Especial!



Assim é o mês de outubro para a odontologia. 
No dia 03/10 comemora-se o dia MUNDIAL do 
DENTISTA e no dia 25/10 o dia NACIONAL do 
dentista! Sinceramente, não sei o motivo de 
termos duas datas diferentes para 
comemorarmos o dia da nossa profissão. 
Mas, apesar de soar diferente, eu vejo nisso 
um lado positivo: é mais uma data para 
lembrarmos o quanto nossa profissão 
promove saúde, alegria, sorrisos, alivia a dor e 
traz bem estar aos nossos pacientes! Vale 
destacar que essas datas são importantes 
para valorizar a missão no âmbito da saúde, 
tanto para nós profissionais, quanto para a 
população (pacientes ou quem, infelizmente, 
não tem acesso aos serviços odontológicos 
como deveria ter).

E tem mais! Em um mês que se comemora o 
dia do dentista (2 vezes) e o dia dos 
professores (2 vezes), temos em conexão a 
essência deste nosso periódico que alia 
ciência (professor/pesquisador) com dicas 
clínicas (dentista). Na vida, temos algumas 
coincidências que são tão certeiras que 
parecem que foram planejadas. Mas, afirmo 
para vocês que esta é uma coincidência 
verdadeira: em outubro comemorarmos, 
também, o aniversário de lançamento do 
iKnow Journal!

abrangente e com uma visão crítica. E é nesta 
situação que a mágica acontece: a troca de 
informação ocorre em rede, com todos aprendendo 
cada vez mais.

E não para por aí! No mês de outubro, comemora-se 
também o dia dos PROFESSORES, novamente, em 
duas datas: 05/10 o dia MUNDIAL e 15/10 o dia 
NACIONAL! E fica o lembrete: o que é bom vale a 
pena comemorar duas vezes (assim com o 
Valentine's day – 14/02 –  e o dia dos namorados no 
Brasil – 12/06, concorda?). O professor é ponto 
chave na aquisição (e não somente na transmissão) 
do conhecimento! Mais do que simplesmente 
ensinar o que sabe, o professor deve incentivar as 
pessoas a buscarem conhecimento de outras 
fontes. Assim, o conhecimento vem de forma mais 

Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)

Lançamento do iKnow Journal (Uberlândia-
MG, 18/10/2020)
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Foram 12 volumes em 

1 ano! E vem muito 

mais por aqui! 



Continuaremos 
trazendo, com respeito e 
comprometimento, 
muita ciência e clínica 
em incontáveis 
publicações!

Lembra da clínica e ciência? Então, está 
tudo aqui... muito conhecimento para 
você aplicar na sua prática clínica. É 
coincidência, mas não tinha como algo 
ser tão certo quanto nosso aniversário 
ser no mês dos dentistas e dos 
professores, afinal, é parte do nosso 
universo!



Muito obrigado a todos os nossos 
participantes, seja você autor de artigo, 
colunista, apoiador, revisor, editor, 
diagramador... Mas, nosso principal 
muito obrigado é para vocês leitores, 
afinal, tudo que fazemos é para vocês e 
para os seus pacientes! Obrigado por 
acreditar na missão do iKnow Journal 
em melhorar a odontologia de forma 
embasada (e simplificada) em ciência.
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Eu uso, 

eu indico
por Maria Paula Borghi, Crisnicaw Veríssimo e Bruno Reis



Cimento Resinoso: 
Maxcem Elite Universal 
(Kerr)

iK Journal; 2021 (out); 02 (10); 05-12

Eu uso, eu indico

A cimentação adesiva é complexa e um desafio, 
principalmente quando se trata de área de mais 
dificuldade de acesso, como dentina radicular – 
cimentação de retentores. Por isto, é importante 
utilizar cimentos resinosos com alta tecnologia 
empregada e com confiabilidade, seja por ampla 
utilização no âmbito clínico e por comprovações 
científicas.



O Maxcem Elite Universal, da Kerr, simplifica a 
prática clínica, pois é um cimento autoadesivo e 
auto-condicionante, ou seja, ele já é responsável 
pelo processo de condicionamento e adesão à 
estrutura, não sendo dispensável o 
condicionamento com ácido fosfórico e utilização 
de primer/adesivo. Este cimento é indicado para 
restaurações indiretas como coroas e cimentação 
de retentores intrarradiculares (como pino de fibra 
de vidro), devido a sua simplificação técnica, alta 
resistência adesiva (presença de monômero GPDM, 
também presente na família de adesivos OptiBond) 
e manipulação previsível. Outro ponto importante de 
destacar, é que o Maxcem Elite Universal (Kerr), 

apresenta um iniciador de polimerização química 
(REDOX) livre de Amina terciária e peróxido de 
benzoíla, resultando em cimentos mais estáveis em 
relação a cor, por não ocorrer oxidação. 

6

Você utiliza cimentos resinosos 
autoadesivos na sua rotina de 
atendimento? 



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

Interessou? 


Então, veja a opinião de experts que usam e 
indicam o cimento resinoso autoadesivo 
Maxcem Elite Universal (Kerr)
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Eu uso, eu indico
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O cimento Maxcem Elite associa eficiência e 
simplificação de etapas na cimentação de 
retentores intrarradiculares. Esse procedimento é 
um desafio para nós clínicos. Com o Maxcem Elite 
reduzimos etapas críticas como condicionamento 
ácido e aplicação de sistema adesivo dentro do 
conduto radicular (Figuras 1.1 a 1.12). Dessa forma 
tenho um protocolo mais simples e que me garante 
resultados seguros. De fácil manipulação, bom 
tempo de trabalho, 4 opções de cores e com 
excelente custo benefício: eu uso, eu indico!

Opinião:

Prof. Maria Paula Borghi

Especialista em DTM e Dores Orofaciais

Instagram.com/DicasDaDentista  e /
DicasParaDentistas

YouTube.com/DicasParaDentistas

Figura 1.1: Reanatomização de pino de Quartzo RTD com resina 
composta Harmonize

Figura 1.2: Fotopolimerização da resina no pino

Figura 1.3: Lavagem do conduto com soro fisiológico

Figura 1.4: Remoção dos excessos de umidade com cone de 
papel absorvente
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Eu uso, eu indico

8

Figura 1.5: Injetando o cimento Maxcem Elite dentro do conduto 
usando a ponta intra canal

Figura 1.8: Fotoativação

Figura 1.9: Porção coronária preparada para moldagem ou 
escaneamento

Figura 1.10: Dente isolado para cimentação da coroa

Figura 1.6: Introduzindo o pino reanatomizado  dentro do 
conduto

Figura 1.7: Removendo os excessos
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Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Durante o processo de fotoativação, os materiais 
resinosos (resinas compostas, cimentos, etc.) 
sofrem um fenômeno denominado contração 
volumétrica de polimerização em função da 
conversão de monômeros em polímeros. A 
alteração de densidade, manifestada em contração 
volumétrica, torna o material resinoso mais rígido e 
capaz de gerar tensões na interface de união, 
material restaurador e estrutura dental. Portanto, é 
fundamental que o cirurgião-dentista conheça os 
efeitos da contração de polimerização e saiba como 
controlar as tensões geradas durante a confecção 
de restaurações ou cimentações adesivas. 



Nos procedimentos de cimentação de retentores 
intrarradiculares ou restaurações indiretas (coroas, 
onlays, inlays, table tops) com cimentos resinosos 
de natureza dual (polimerização física (luz) e 
química) é essencial que o clínico aguarde 5 
minutos para realizar a polimerização final (luz). Na 
figura 2.1, podemos observar os resultados do teste 
de extensometria para cálculo da contração pós-gel 

Figura 1.11: Aspecto final após cimentação.

Figura 1.12: Aspecto final após cimentação e remoção do 
isolamento.

Opinião:

Prof. Dr. Crisnicaw Veríssimo

Professor da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Goiás.(FO-UFG)

Mestre e Doutor em Odontologia pela Universidade 
Federal de Uberlândia. 

Pós-doutor em Odontologia pela Universidade Federal 
de Uberlândia. 

Coordenador do Grupo de pesquisa em Biomecânica 
Aplicada à Odontologia - BIOMAT-UFG.
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do cimento resinoso MaxCem Elite Universal (Kavo-
Kerr) em função do tempo para fotoativação do 
cimento após a manipulação: (A) Fotoativação 
imediata, (B) Fotoativação após 3 minutos da 
manipulação, e C) Fotoativação após 5 minutos da 
manipulação. Observe que a fotoativação (VALO 
Cordless - Ultradent) realizada 5 minutos após a 
manipulação diminuiu significativamente os valores 
de contração pós-gel. Mas o que isso implicará no 
processo de cimentação adesiva? A resposta é 
muito simples, aguardando 5 minutos para realizar a 
fotoativação, a polimerização química do cimento 
dual será responsável pela maior porcentagem do 
grau de conversão de monômeros em polímeros, e 
consequentemente, da contração volumétrica. Esse 
processo também pode ser observado facilmente 
na fase inicial das curvas de contração pós-gel do 
cimento (Figura 2.1). Como o processo de 

polimerização química é lento e gradual    
(aguardando 5 minutos), conseguimos reduzir 
significativamente a contração pós-gel e as tensões 
geradas no processo de cimentação (Figura 1.2C). A 
literatura também demonstra que as propriedades 
mecânicas do cimento (módulo de elasticidade e 
Dureza Vickers) também melhoram em função da 
fotoativação após 5 minutos da manipulação. 

Eu recomendo a utilização do cimento resinoso 
MaxCem Elite Universal, pois o monômero GPDM, 
presente neste material, fornece flexibilidade para 
utilização do cimento em diversos modos (com ou 
sem adesivo) simplificando a técnica de cimentação 
adesiva. Além disso, O cimento resinoso MaxCem 
Elite Universal apresenta baixo valor de contração 
pós-gel (após 5 minutos) e promove diminuição das 
tensões de polimerização durante a cimentação 
adesiva nesta condição testada.

Figura 2.1: Curvas de contração pós-gel do cimento resinoso universal MaxCem Elite Universal. A) Fotoativação imediata; B) 
Fotoativação após 3 minutos da manipulação e C) Fotoativação após 5 minutos da manipulação.
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Figura 2.2: Distribuição das tensões geradas após a contração 
de polimerização do cimento resinoso universal MaxCem Elite 
Universal. Observe os menores valores de tensão quando a 
fotoativação é realizada 5 minutos após a manipulação/
cimentação (C).

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

Opinião:

Prof. Dr. Bruno R Reis

Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Especialista em dentística (FO.UFU)

Quando estou frente a uma etapa clínica de 
cimentação de coroas ou, então, de pinos de fibra 
de vidro (Figura 3.1), o meu cimento de escolha é 
um cimento resinoso auto-adesivo, como o Maxcem 
Elite da Kerr. O motivo da escolha desse cimento é 
ustificável por, nestas situações, o protocolo é 
simples, a adesão é confiável e, principalmente em 
casos de retentor intrarradicular, o protocolo de 
adesão a dentina radicular com adesão com auto-
adesivo é mais confiável do que você condicionar a 
dentina do canal radicular. Fica a dica de um 
cimento que eu uso e indico: Maxcem Elite – Kerr.
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Figura 3.1: Etapa de cimentação de retentor intrarradicular de 
fibra de vidro com o cimento Maxcem Elite Universal.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!



FAZER O BEM FAZ BEM
iK Journal; 2021 (out); 02 (10); 13-15
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Comunicação 
e Acolhimento: 
histórias inusitadas 
que fortalecem a 
relação de 
confiança 

dentista-paciente
por Filipe D’Angelo Tavares Nogueira



FAZER O BEM FAZ BEM
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Primeiramente, gostaria de agradecer ao iKnow 
Journal pelo convite para contar um pouquinho da 
minha trajetória com a odontopediatria e 
argumentar que o dentista precisa ver o paciente de 
forma completa, considerando os aspectos 
biológicos, psicológicos e sociais.



“Brinco” sempre que atender os pequenos não foi 
minha primeira escolha, e sim, eles que me 
escolheram desde o início. Fico muito contente por 
ter conquistado esse diferencial na carreira e ser 
lembrado como um dentista amigo.



Antes mesmo de ter a teoria em odontopediatria, 
tive o privilégio de participar do SEPAE (Setor de 
Pessoas com Deficiência) da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia 
(FOUFU). Lá, atendíamos com uma equipe 
multiprofissional maravilhosa, que focava sempre 
na saúde e bem-estar dos pacientes, embasados 
em técnicas de manejo comportamental para que o 
atendimento fosse o mais rápido e funcional 
possível, com muito amor e carinho.



Junto com o corpo docente e discente da 
odontopediatria, comecei um projeto de pesquisa 
intitulado “Comportamento e reação da criança ao 
atendimento odontológico, quando submetida a 
oficinas de brincar antes e após o tratamento”, que 
tinha como objetivo estabelecer um contato com a 

criança na sala de espera, brincando, conversando, 
analisando suas emoções para, assim, melhorar o 
atendimento clínico, a cooperação e eliminar 
traumas e medos destes pacientes. 



Para somar a minha vivência em odontopediatria, 
participei da Liga de Odontopediatria da FOUFU 
(LIOP), na qual fiz parte desde o começo, 
juntamente com outros queridos alunos e 
professores, possibilitando promover atividades e 
projetos na área, sendo que um deles foi investir nas 
salas de espera, já que víamos bons resultados com 
o projeto. Tenho muito orgulho em ver tanto a liga 
quanto o projeto tomando proporções grandes 
mesmo depois de formado, sabendo que tenho um 
pouquinho da minha história vinculada a eles. 



Este foi o caminho da minha graduação, o qual me 
fez investir no atendimento humanizado dentro do 
consultório odontológico, tendo a comunicação e o 
carinho como base para que os pacientes percam o 
medo e a fobia relacionados ao dentista. Sem 
esquecer da parte técnica, com vários cursos de 
atualização e aperfeiçoamento na área para trazer o 
melhor para eles.



O diálogo informal e as brincadeiras com as 
crianças e responsáveis, principalmente no pré-
atendimento, complementam a anamnese e 
histórico de saúde do paciente, podendo até 
interferir no planejamento odontológico caso aquela 
criança não esteja em um dia bom, doente, ansiosa 
e estressada. Além do mais, deixa o clima bem mais 
acolhedor e descontraído.



Em redes digitais, gosto de trazer algumas destas 
conversas para poder motivar outros dentistas a 
focarem em um atendimento diferente e 
humanizado, bem como para mostrar aos 
responsáveis que a ida ao dentista pode ser bem 
divertida.



Venha se divertir com algumas respostas inusitadas 
da minha rotina no consultório. E espero que você 
se sinta motivado a fazer o bem a todos, sabendo 

Filipe D’Angelo Tavares Nogueira

Graduado em Odontologia pela Universidade Federal de Uberlândia

Aperfeiçoamento em Odontopediatria pela FUNDECTO-USP
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 que um bom tratamento se inicia no acolhimento. O 
desejo é que todos os dentistas vejam os pacientes 
de maneira completa, com um atendimento 
individualizado, levando em consideração as 
emoções de cada um e tendo como base a 
comunicação e o diálogo. 

Madrugando:



 Otávio, você vai na escolinha de manhã ou 
à tarde? 


 à noite...

 (mãe) Filho, você estuda de manhã...

 Mas eu acordo tá escuro!

Criatividade nota 10!



 Tio, eu não vou abrir a minha boca não, ok!?

 Mas Miguel, como o tio vai ver os seus 

dentinhos!?

 Use a imaginação... Eu não posso fazer 

nada...

Hierarquia: (Maria Eduarda, 4 anos)



 Bom dia, você é a princesa Duda? O papai 
fala muito de você.


 Não sou princesa!

 Ah é?! Desculpa... Como posso te chamar? 

 Eu sou a Rainha Duda.

Cronologia de erupção:



 Ô tio, quantos anos você acha que eu 
tenho?


 Eu acho que você tem seis aninhos. 
Acertei?


Como você descobriu?

 Por causa das janelinhas do seu sorriso.

 Quantos anos você acha que o tio Lipe 

tem?

 Uns 60 anos.

Super-Herói:

Gustavo (5 aninhos) chega no consultório 
vestindo camiseta, bermuda e chinelo do 
homem aranha. 



 Tio, que super-herói você mais gosta?

 O tio gosta do homem aranha. E você?

 Do Hulk. 

 Achei que fosse Homem aranha também... 

Por causa da sua roupinha. 

 Minha mãe que gosta e é ela que me 

veste...

“Exame por Imagem”:



 Pietro, o tio vai ter que tirar uma foto do seu 
dentinho, tudo bem? 


Tudo bem!

 A máquina de tirar foto do tio é diferente... 

Primeiro o tio vai colocar esta roupa que tem 
superpoderes, vou colocar o filme próximo do 
seu dentinho e apertar este botãozinho, você 
tem que brincar de estátua, não pode mexer, 
senão a foto fica ruim (versão bem resumida).


 Tio, isso é raio-x, foto tira com o celular. 
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Saúde da boca e do corpo 
não se separam: a Medicina 
Periodontal estreitando 
relações entre a Periodontia 
e a Endocrinologia
por Mariana Fogacci
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Hoje, a Periodontite é entendida como uma doença 
crônica não transmissível, inflamatória e 
multifatorial, associada ao biofilme disbiótico, que 
promove perda dos tecidos de suporte, perdas 
dentárias, comprometimento nutricional, da fala e 
da autoestima, assim como redução da qualidade 
de vida.2 Porém, já está bem documentado que 
seus impactos vão além, e afetam outros sistemas 
do corpo. Uma ampla quantidade de estudos avalia 
os impactos da periodontite nos sistemas 
cardiovascular, respiratório, urinário, reprodutor, 
digestivo, esquelético, nervoso e endócrino.3 Este 
último iremos destacar nesta coluna, apontando 
como a Periodontia e a Endocrinologia têm “trocado 
figurinhas” na compreensão e na abordagem dos 
pacientes com periodontite e/ou diabetes.

Desde que a Medicina Periodontal foi batizada 
como a área da Periodontia que estuda o impacto 
da periodontite em outras partes do corpo,4 as 
evidências científicas nessa linha têm aumentado 
de forma surpreendente, em quantidade, mas 
também em qualidade de evidências. Desde 1891 
(!!!), quando pela primeira vez se sugeriu que a boca 
seria um foco de infecções para outras partes do 
corpo,5 até o ano de 1996, quando nasceu o 
conceito da Medicina Periodontal como 
conhecemos hoje,4 os avanços tecnológicos e 
metodológicos, possibilitaram que chegássemos a 
evidências mais robustas. 



Em 2019, a Medicina Periodontal teve então seus 
100 anos celebrados,6 tempo em que muito se 
avançou na compreensão de como a periodontite, 
além dos impactos locais, pode estar associada a 
outras condições ou doenças no corpo. Da mesma 
forma, os avanços das pesquisas na área médica, 
nos estudos buscando compreender a saúde e as 
doenças de uma forma mais integrativa, vêm 
ajudando a reforçar a compreensão de que 
Odontologia e Medicina caminham juntas (assim 
como as outras áreas da saúde, obviamente).

A relação entre periodontite e diabetes está muito 
bem estabelecida! A periodontite em pacientes SEM 
diabetes, pode promover aumento da hemoglobina 
glicada, e da glicemia em jejum. Assim, esses 
pacientes apresentam maiores prevalências de pré-
diabetes, além do risco aumentado (19-33%) para 
desenvolverem diabetes (nos casos de periodontite 
grave).7 



Em pacientes que já apresentam diabetes tipo 2, a 
periodontite pode promover o aumento da 
hemoglobina glicada, e, portanto, o aumento das 
complicações do diabetes. Da mesma forma, 
pacientes com diabetes tipo 1 e periodontite, podem 
ter as complicações do diabetes pioradas.7 

“A periodontite não pode mais ser 
considerada simplesmente uma doença 
localizada que coloca em risco apenas 
a dentição.” 1
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A literatura tem demonstrado, por meio de revisões 
sistemáticas, que o tratamento da periodontite pode 
reduzir os níveis de hemoglobina glicada e de 
glicemia em jejum, auxiliando no controle do 
diabetes, ou mesmo na sua prevenção.8

A relação entre diabetes e periodontite também está 
muito bem estabelecida! Isso porque a 
hiperglicemia afeta os tecidos periodontais a partir 
do aumento da inflamação, do estresse oxidativo, 
do comprometimento da resposta imunológica e da 
capacidade de reparação tecidual frente a 
agressões. A hiperglicemia crônica afeta a síntese, a 
maturação, a estrutura, a função e a manutenção do 
colágeno, que se torna mais suscetível à destruição 
por infecções periodontais, e com menor 
capacidade de reparação, uma vez 
comprometido.7,9



Portanto, em pacientes com diabetes e controle 
glicêmico deficiente são esperadas maiores 
prevalência e incidência da periodontite, uma 
progressão mais rápida da doença, e uma maior 
taxa de perdas dentárias.10 Além dos problemas 
sociais e danos psicológicos, uma dieta e nutrição 
mais pobres decorrem da perda de dentes, uma vez 
que, se torna difícil comer qualquer coisa além de 
alimentos macios, alguns dos quais, ricos em 
gordura, açúcar e sal.11 Essas consequências 
pioram a qualidade de vida nas pessoas com 
diabetes, o que preocupa dentistas e médicos.

Por conta de todas essas evidências expostas, 
segundo a Associação Americana de Diabetes, a 
consulta com um dentista para avaliação 
odontológica e periodontal abrangentes deve ser 
parte da rotina no gerenciamento inicial de cuidados 
com o diabetes, como parte da triagem inicial de 

comorbidades e complicações. Ou seja, ao ser 

diagnosticado com diabetes, o paciente deverá ser 

imediatamente encaminhado ao dentista pelo seu 

médico!12



Ainda, o médico poderá perguntar ao paciente com 
diabetes se recebeu diagnóstico de periodontite 
alguma vez, e, em caso de resposta positiva, indagar 
se o acompanhamento periodontal está em dia. E, 
então, reforçar a importância desse paciente 
retornar ao dentista.13

Um dado preocupante atualmente é que um em 
cada dois pacientes com diabetes não está 
diagnosticado!11 Recentemente, a Sociedade 
Brasileira de Diabetes, no lançamento das Diretrizes 
de 2021, reforçou o papel da Odontologia, ao 
recomendar que sejam rastreados para diabetes 
pacientes que apresentem condições 
frequentemente associadas ao diabetes, como HIV, 
periodontite e esteatose hepática.14 Nesse sentido, 
fica evidente a importância do dentista no auxílio ao 
diagnóstico precoce de diabetes.



Além de poder participar no diagnóstico do 
diabetes, o dentista pode e deve se envolver com a 
prevenção, o tratamento e o acompanhamento 
desses pacientes. Com a prevenção, tanto do 
diabetes quanto da periodontite, uma vez que as 
orientações para a educação em saúde, para a 
adoção de práticas saudáveis, e as consultas de 
rotina de avaliação odontológica e periodontal 
contribuem nesse sentido. Com o tratamento, da 
mesma forma, tanto do diabetes quanto da 
periodontite, uma vez que o tratamento periodontal 
traz impacto positivo no controle de ambas as 
doenças. E com o acompanhamento, tanto do 
diabetes quanto da periodontite, mantendo o 
paciente em uma rotina de consultas de avaliação 
odontológica e periodontal, bem como de promoção 
de educação em saúde.13,15

Atualidades sobre a relação entre 
Diabetes e Periodontite

Algumas das mais recentes 
recomendações para Médicos

Recentes recomendações para 
Dentistas
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“dentistas precisarão ser 
competentes no manejo de 
pacientes com periodontite e 
histórias médicas complexas”. 16
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Vernizes Fluoretados – 
Enamelast (Ultradent)
	É notório, por parte de cirurgiões dentistas, que 
alterações buco-dentárias provenientes da má 
higienização e do envelhecimento precoce bucal 
são frequentemente observadas na população 
de um modo geral. Como exemplo disso, temos 
o desenvolvimento de lesões cariosas e não 
cariosas, recessões gengivais e 
hipersensibilidade dentinária, que podem ser 
provenientes de hábitos alimentares 
inadequados e implicações associadas ao 
estabelecimento da depressão, ansiedade ou 
estresse. Destarte, é de fundamental 
importância que os dentistas compreendam a 
origem de tais sinais e sintomas e conheçam 
materiais que possam auxiliar no tratamento 
destas variações da normalidade.



Para tanto, é possível afirmar que a utilização de

vernizes fluoretados, como o “Enamelast” 
oferecido pela Ultradent, permitem a solução de 
duas condições frequentes na rotina clínica de 
dentistas.  Em virtude de propriedades 
intrínsecas do produto, os elementos dentários 
são expostos por tempo prolongado aos íons de 
flúor, favorecendo e facilitando o processo de 
remineralização das estruturas dentárias e 
prevenindo ou paralisando o desenvolvimento 
de lesões de origem cariosa. Outra 
funcionalidade está relacionada a obliteração 
químico-mecânica dos túbulos dentinários, ação 
que permite amenizar ou extinguir 
sintomatologias álgicas provenientes de 
estímulos nervosos nocivos gerados pela 
hidrodinâmica de fluidos presentes no interior 
destas estruturas.
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Analisando por uma ótica diferente, talvez 
espaço sobrando não seja um problema e sim 
uma solução... Talvez seja mais simples e 
confortável deixar um dente com cárie sem se 
preocupar em investir num bom diagnóstico... 
Talvez seja mais inteligente parar de comer 
pipoca para não precisar usar o fio dental... 
Talvez você ache que estamos reflexivos, mas 
é porque precisávamos escrever uma 
introdução!!

Planejamento:
Como agradar o cliente em um mundo onde tudo é 
estética? Ela está acima de qualquer preço? Até 
onde vale o bom senso e a preservação de dentes 
saudáveis? São perguntas diárias que muitos devem 
fazer. O nosso conselho é sempre ficar do lado da 
biologia.
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Memória Seletiva:
Um bom diagnóstico é fundamental para o sucesso 
do tratamento dentário. Este conceito não vem de 
hoje, no entanto, continua sendo atual. Em tempos 
onde muitas informações são absorvidas 
superficialmente, acabamos esquecendo da base.

Sufoco:
Pipoca é tudo de bom, instruir o paciente ao uso 
diário de fio dental também! Nem sempre a unha é 
capaz de solucionar o problema, mas, o fio dental 
sempre chega lá!



https://www.ultradent.com.br/
https://www.ultradent.com.br/
https://www.ultradent.com.br/
https://www.facebook.com/ultradentbrasil
https://www.instagram.com/ultradentbrasil/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/ultradent-products-inc-/?originalSubdomain=br
https://www.youtube.com/channel/UCWpy9yWxIAPi2kkTn9b04PA
https://br.ultradent.blog/
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O KG Stick é um dispositivo que facilita a rotina 
do clínico. É indicado para transporte e 
posicionamento de facetas laminadas, lentes 
de contato cerâmicas e resinosas, 
restaurações de cerâmica e resina, parafusos 
de intermediários e prótese sobre implante e 
bráquetes ortodônticos. 



O stick é um aplicador de ponta adesiva que 
traz segurança no manuseio, e comodidade no 
acesso a regiões de maior dificuldade. Além de 
diminuir o risco da peça se soltar da mão e 
facilitar a adaptação ao preparo.



Para utilizar o KG Stick, basta secar a 
superfície do material que deseja aderir e 
realizar uma leve pressão com a ponta ativa. 
Para soltar o KG Stick do objeto desejado, 
basta realizar um movimento de torção/giro do 
KG Stick que é facilmente removido.

Figura 1.1: KG Stick utilizado para aderir em faceta cerâmica 
para transporte (A) e tratamento da superfície interna com ácido 
fosfórico (B).

A

B
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Figura 1.2: O KG Stick facilita trabalhar com restaurações 
indiretas muito delicadas, como laminados cerâmicos.

Figura 1.3: Durante a cimentação, o KG Stick permite menor 
possibilidade de contaminação do cimento da interface, pois 
evita o contato com a luva.

https://youtu.be/n_tDs-P7UT8
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O material Panasil da Ultradent é uma silicona de 
adição de alta precisão, considerado um 
elastômero para moldagem por adição. Os 
elastômeros (silicona de adição) são 
amplamente utilizados como materiais de 
moldagem devido à reprodução adequada de 
detalhes, recuperação elástica de deformação, 
estabilidade bidimensional e contração de 
polimerização inferior a 0,05%.1,2,3 A 
estabilidade dimensional de um material de 
impressão reflete sua capacidade de manter a 
precisão ao longo do tempo que, de acordo com 
a especificação nº 19 da ADA, materiais de 
impressão devem ser capazes de reproduzir em 
detalhes de 25 µm ou menos.4,5 De acordo com 
a ISO 4823. 



O Panasil possui todos esses requisitos além das 
propriedades hidrófilas, alta resistência à ruptura, 
precisão dimensional e alta capacidade de 
recuperação após deformação. Assim como no 
silicone por condensação, há a presença de um 
polidimetilsiloxano, porém, no caso do silicone 
por adição, o grupo terminal é vinil. A reação que 
leva à polimerização do material é uma reação 
de adição, o que origina o nome desta classe de 
material. 



Na silicona de adição não há formação de 
subprodutos, como ocorre com os silicones de 
condensação. Isto faz com que não haja 
substâncias que possam ser perdidas do molde, 
trazendo uma alta estabilidade dimensional. No 
Panasil, a estabilidade é de até 14 dias sem que 
haja distorção que inviabilize o uso do molde, 
além do duplo vazamento que traz praticidade, 
economia de tempo e diminuição de custo para o 
cirurgião-dentista por não necessitar de prova do 
coping da futura prótese, ou seja, uma sessão 
clínica a mais.6

KIT DO PANASIL



Este material é dividido em material denso (pesado) 
e leve. O material de consistência densa (putty) 
acompanha dois potes de 450ml (pasta-base e 
pasta catalisadora totalizando 900ml o maior dessa 
categoria), sendo manipulado em quantidades 
iguais, usando-se os medidores fornecidos pelo 
fabricante. Uma maneira alternativa e mais precisa 
de dosagem é utilizar uma balança para a 
determinação de quantidades iguais, em massa. 
Estas devem ser manipuladas com a ponta dos 
dedos até que a cor fique homogênea e dentro do 
tempo indicado. Evite manter o material por muito 
tempo nas mãos, pois o aumento da temperatura 
reduz o tempo de trabalho. 



A silicona leve vem em cartuchos pré-dosados, para 
uso em conjunto com pontas aplicadoras, traz 
vantagens como: dosagem correta, menor 
contaminação, ausência de bolhas geradas em 
espatulação, possibilidade de aplicação direta do 
material na cavidade bucal, facilidade de troca e uso 
de diferentes consistências e tipos de pastas. 



Os cartuchos do material leve têm 3 opções de 
fluidez XLIGHT, LIGHT e REGULAR.
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Indicações e técnicas de moldagem:



XLIGHT E LIGHT
 técnica de moldagem de dois passos (pesado depois 

leve) e a técnica de um passo – simultânea (pesado 
e leve juntos) para qualquer tipo de preparo protético. 
OBS: técnica de moldagem de 2 passos (pesado 
depois leve); precisa criar um pequeno alívio para o 
material leve. Ex: folha espaçadora, moldar antes do 
acabamento do preparo, papel filme, isotape/"veda 
rosca" ou até mesmo “movimentando o material 
pesado”. OBS: técnica de moldagem 1 passo (leve e 
pesado junto);  trabalhar com auxiliar para ter mais 
controle do procedimento no ato de moldagem.



REGULA
 Moldagem Prótese Sobre Implant
 Retentores intrarradiculare
 Moldagens para próteses dentais removívei
 Técnica semi-direta usado como silicona de modelo                                                              

OBS: podendo trabalhar na técnica de 1 passo ou 2 
passos dependendo do procedimento e do 
profissional.

PONTAS MISTURADORAS



Na ponta do cartucho, são acopladas pontas 
misturadoras que promovem a correta mistura entre 
pasta-base e pasta-ativadora. Mesmo sendo uma 
opção de alta praticidade, alguns cuidados são 
importantes: 



No primeiro uso do cartucho, recomenda-se dispensar 
um pouco do material antes de acoplar a ponta de 
mistura. Devido à armazenagem, pode ser que as 
porções iniciais se alterem. Se usadas, podem entupir 
a ponta misturadora ou gerar um material fora da 
proporção correta e propriedades alteradas.



Use sempre as pontas misturadoras compatíveis com 
cada tipo de cartucho. Após o encaixe da ponta de 
mistura, deve-se descartar a primeira quantidade 
misturada (uma quantidade equivalente a uma ervilha, 
como referência). Esta primeira porção apresenta 
mistura inadequada, pois as pastas têm consistências 
diferentes e acabam por não serem dispensadas em 
mesmo volume, até que a ponta se encha de mais 
material.7 

Uma vez removida a tampa que vem com os 
cartuchos, estas devem ser descartadas e nunca 
retornar ao cartucho, que deve ser guardado com a 
última ponta misturadora utilizada, após ser 
desinfetada ou cortada. O retorno da tampa pode 
causar polimerização parcial de uma das pastas e 
consequente entupimento da ponta misturadora, 
como na imagem a seguir (Figura 2.1).

Figura 2.1: Encaixe da ponta misturadora do material. Ponta 
misturadora colibri (MixPac)

https://youtu.be/QMY1q2m0ztM
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O polidor Jiffy Natural consiste em duas 
borrachas espirais (amarela e branca), sendo 
assim, é definido como um sistema de 
borracha de dois passos. Este polidor é bem 
indicado para o polimento de resinas 
compostas em geral e também de resinas do 
próprio fabricante/empresa (Forma, Ultradent), 
levando a um bom desempenho e obtenção de 
brilho superficial. O seu formato em espiral 
facilita o acesso em áreas proximais e 
cervicais, mas é importante lembrar que os 
passos que antecedem o seu uso devem ter 
sido realizados de forma adequada, como: 
fotoativação suficiente e uso de instrumentos 
que não geram fadiga da resina composta no 
momento da finalização da forma (exemplos: 
discos abrasivos ou brocas multilaminadas).



Visto que o polimento consiste em riscar a 
superfície em uma sequência decrescente de 
granulação até que os riscos gerados serem 
tão finos que se tornam imperceptíveis, o 
polidor Jiffy Natural deve ser utilizado na 
seguinte sequência: primeiramente a borracha 
amarela (média granulação), realizando a 
etapa de pré-polimento e em seguida a 
borracha branca (fina granulação), realizando a 
etapa de polimento final.

Figura 3.1: Jiffy Natural de granulação média – Amarela.



Professor da Universidade Federal de Uberlândia 
(ESTES-UFU)

Doutor em Materiais Dentários – FOUSP.

Especialista em dentística (FO.UFU)

Bruno Reis, você tem 
Jiffy Natural 
(Ultradent) na sua 
gaveta?

o que tem na minha gaveta?
iK Journal; 2021 (out); 02 (10); 26-33

32

Figura 3.2: Jiffy Natural de granulação fina – Branca.

Figura 3.3: O Jiffy Natural é uma excelente indicação para 
polimento da resina FORMA (Ultradent).

https://youtu.be/jmBAPdzwHFc
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Aplicabilidade clínica:

Um fator comum à maioria dos 
procedimentos odontológicos é a etapa de 
fotoativação. A fotoativação está presente 
desde restaurações diretas, indiretas, 
cimentações, colagem de bráquetes/
attachment ortodônticos, selantes, até 
fechamento de aberturas de parafusos em 
próteses sobre implantes e contenções 
cirúrgicas. Ao utilizar materiais monoméricos, 
seja com polimerização total ou parcialmente 
ativada por luz, a adequada conversão em 

polímeros está relacionada com a 
longevidade do procedimento. Neste contexto 
e com os resultados deste trabalho, devemos 
ficar atentos quanto a irradiância que alguns 
dos fotoativadores podem apresentar, sendo 
insuficientes para polimerizar o material.

Introdução:
Os compósitos resinosos estão há várias décadas 
na odontologia e são amplamente utilizadas na 
rotina clínica, sendo indicados para os mais 
diferentes procedimentos.1 A ativação por luz, ou 
seja, a fotoativação, é considerada um marco para a 
odontologia restauradora, otimizando protocolos e 
possibilitando procedimentos mais conservadores.2 
Para ativar os iniciadores presentes nos materiais 
monoméricos, diferentes fontes de luz podem ser 
utilizadas, desde que o espectro de luz emitido 
corresponda ao do fotoiniciador, como é o caso do 
diodo emissor de luz (LED).3



A luz emitida pelos aparelhos fotoativadores é 
responsável por ativar os fotoiniciadores presentes 
nos materiais monoméricos e iniciar o processo de 
polimerização.3,4 A energia da luz emitida irá formar 
oligômeros orgânicos em um material polimérico, 
promovido pelo aumento do peso molecular que foi 
fotoinduzido, resultando na conversão de 
monômeros em polímeros.5  A irradiância (mW/
cm²) é o termo mais indicado para quantificar a luz 
emitida pelos fotoativadores. A irradiância é 
calculada pela razão da energia de luz (emitida ou 
recebida) pela área (da emissão ou do destino).6 
Assim, esta unidade pode representar tanto a luz 
que chega ao destino, quanto a luz emitida pelo 
aparelho, dependendo do ponto de comparação 
adotado.6


Palavras-chaves: Diodos emissores de luz (LED); 
Fotoativação; Radiômetro.



Artigo DE PESQUISA
iK Journal; 2021 (out); 02 (10); 34-38

36

Objetivo:

Resultados:

Discussão:

Considerando a importância que a irradiância 
representa no processo de fotoativação e a grande 
demanda por procedimentos que demandam a 
fotoativação de materiais monoméricos, este 
trabalho tem como objetivo mensurar a irradiância 
de aparelhos fotoativadores utilizados em 
laboratórios pré-clínicos e clínicas de ensino.

Os resultados da média da irradiância para os 
grupos estão detalhados na Figura 1. É possível 
observar que entre os fotoativadores avaliados, o 
grupo LED com ponteira removível e com fio de 
energia (413,3 mW/cm2 ± 99,1) apresentou menor 
irradiância comparado com os grupos LED com 
ponteira removível e com bateria (1144,7 mW/cm2 ± 
74,1; p<0,001) e LED sem ponteira removível e sem 
fio (1106,5 mW/cm2 ± 120,1; p<0,001), que foram 
similares (p = 0,698).

Para os compósitos resinosos atingirem o máximo 
de suas propriedades mecânicas e estéticas, é 
necessário que tenham uma adequada conversão 
de monômeros em polímeros, ou seja, devem ser 
fotoativados adequadamente.7 Assim, uma 
irradiância baixa, como encontrada no grupo 1 (LED 
com ponteira removível e com fio de energia) 

Metodologia:
Para mensuração da irradiância foram utilizados 
aparelhos fotoativadores de diferentes marcas e 
características dos laboratórios e clínicas de ensino 
do Curso Técnico em Saúde Bucal da Escola 
Técnica de Saúde da Universidade Federal de 
Uberlândia.

A mensuração da irradiância foi realizada com 
radiômetro portátil (Eccel, Ribeirão Preto-SP), com 
sensibilidade entre 400 e 500 nm, diâmetro da 
célula de captação de luz de 12mm e leitura de 
saída em mW/cm2. Cada aparelho foi mensurado 3 
vezes, sendo adotado o valor da estabilização da 
irradiância em um intervalo de 10 segundos 
utilizado para fazer a média das mensurações e 

está definida como o valor da irradiância para cada 
amostra.



Os dados foram analisados estatisticamente por 
análise de variância de um fator, seguido de teste 
Tukey – com intervalo de confiança de 95%.

Considerando a grande variabilidade das 
marcas e características, estes aparelhos 
foram divididos em três grupos (n=10)

 Grupo 1: Aparelhos LED de primeira 
geração com ponteira removível e com fio 
de energia

 Grupo 2: Aparelhos LED de segunda 
geração com ponteira removível e com 
bateria (sem fio de energia)

 Grupo 3: Aparelhos LED de segunda 
geração sem ponteira removível e sem fio.

Figura 1: Média (desvio padrão) dos valores de irradiância (mW/
cm2) e comparação estatística (ANOVA de 1-Fator, Teste 
Tukey). Diferentes letras significam diferentes categorias 
estatísticas.
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poderia influenciar negativamente na qualidade do 

material restaurador. Neste caso, destaca-se que os 

aparelhos fotoativadores deste grupo eram 

aparelhos mais antigos e, em sua maioria, 

classificados como LEDs de primeira geração (com 

baixa tecnologia empregada) e que estavam em 

desuso clínico.



Considerando a praticidade dos aparelhos sem fio e 

o bom desempenho que estes apresentaram nesta 

pesquisa, vale destacar que alguns aparelhos com 

fonte de energia por bateria podem resultar em 

diminuição da irradiância e consequentemente 

diminuir as propriedades de resina composta 

conforme o nível de bateria é menor (Coltolux-

Coltene, Optlight Color-Gnatus, Bluephase-Ivoclair e 

Radii Plus-SDI),8,9 enquanto outros não influenciam 

nas propriedades da resina (Valo-Ultradent e Radii 

Expert-SDI).8 Destaca-se que, nesta pesquisa, todos 

os aparelhos foram mensurados com a carga da 

bateria sem carregamento planejado prévio ao teste, 

justamente para mensurar a realidade dos 

laboratórios e clínica de ensino. 



Considerando que a irradiância é uma mensuração 

onde faz-se a razão da potência de luz pela área, 

alguns fabricantes adotam a estratégia de reduzir a 

área da ponteira para aumentar a irradiância. No 

caso deste estudo, a área considerada para o 

cálculo da irradiância foi a área de destino, ou seja, 

a célula sensitiva do próprio radiômetro (12 mm), 

sendo maior do que o diâmetro da ponta de todos 

os aparelhos e consequentemente mantendo a 

padronização. Além disso, vale o destaque que 

outras características devem ser analisadas para 

analisar a qualidade de um LED e otimizar a 

fotoativação além da irradiância, como diâmetro da 

ponteira, homogeneidade na distribuição de luz, 

distância e inclinação do aparelho da cavidade, 

colimação do feixe de luz e atenção do operador.

Os fotoativadores de primeira geração e 
mais antigos apresentaram irradiância 
menor do que os aparelhos mais modernos;

Os profissionais devem-se atentar quanto a 
necessidade de modernizarem os aparelhos 
fotoativadores.

Conclusão:
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Igor O Cardoso
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Técnicas de Moldagem 
– Linha de Produtos 3M
A etapa de moldagem deve ser realizada de 
forma precisa e cuidadosa, pois pode impactar 
nas etapas seguintes do procedimento 
restaurador indireto. Nesta vídeo-aula, o 
procedimento de moldagem foi separado em 4 
quesitos a serem considerados: material (tipos), 
manipulação (dosagem e proporção), margem 
(posição) e técnicas (simultânea e dois passos). 
Utilize materiais de precisão, como silicones por 
adição e poliéter, manipule-os corretamente ou 
de forma automatizada, atente-se à posição da 
margem gengival e utilize as técnicas 
corretamente. Acompanhe as dicas em cada 
um dos pontos mencionados neste vídeo e 
aplique-as em sua prática clínica para 
estabelecer protocolos e obter sucesso em 
suas próteses e reabilitações. 

Produtos 3M: Express™ XT, Imprint™ 4, 
Pentamix™ Lite, Pasta Adstringente de 
Afastamento Gengival.
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A vida é feita de escolhas, algumas mais 
fáceis, outras difíceis. Nós do iKnow 
Journal fizemos a desafiadora escolha de 
compartilhar conteúdo de qualidade por 
meio de um periódico sério, comprometido, 
mas também divertido e acessível. Juntar 
todas essas qualidades na mesma revista 
parece impossível, mas, com as pessoas 
certas, somos capazes de tudo. E é 
pensando nas pessoas que tornam tudo 
isso possível, que a Menção Honrosa desta 
edição vai para todos que colaboram 

para tornar o iKnow Journal realidade! 
Teremos várias categorias de menções 
honrosas, então continuem acompanhando 
para saber quem serão os contemplados 
de hoje. 



A primeira menção vai para os primeiros 
idealizadores do iK Journal, professores 
Paulo Vinícius e Bruno Reis. Conhecidos 
por terem ideias nada convencionais, os 
dois não nos surpreenderam quando 
sugeriram a construção da revista. 
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Paulo Vinícius Soares e Bruno Rodrigues 
Reis.



Menção Honrosa
iK Journal; 2021 (out); 02 (10); 42-47

44

A próxima categoria irá homenagear 
aqueles que aceitaram o imenso desafio de 
coordenar, organizar e gerir o iKnow 
Journal: nosso editor-chefe Alexandre 
Machado e editora-assistente Amanda 
Wobido. Por traz das cenas, Alexandre e 
Amanda são quem organizam os 
conteúdos, sugerem novos assuntos, 
alinham os conteúdos com os apoiadores, 
cobram colunas atrasadas, revisam, 
escrevem e muitas outras funções não 
descritas aqui. Para quem não os conhece, 
nossos editores são metódicos, 
perfeccionistas e extremamente críticos. 
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Coordenação Exemplar:

Alexandre Coelho Machado e  
Amanda Ribeiro Wobido

Outra pessoa essencial para a existência 
do iK Journal e para que ele tenha a 
aparência que vocês conhecem é o nosso 
diagramador principal: Heloy. 



Ele cumpre nossos prazos apertados, 
ajuda com diversas sugestões, cria o 
design e transforma nossas ideias em 
realidade. Sem o Heloy nosso Journal seria 
apenas um documento do Word em fonte 
arial 12. 



Obrigada Heloy por ter criado a cara da 
nossa revista e por se dedicar tanto a este 
projeto!
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Dentistas e pós-graduandas. Clínicas e 
Pesquisadoras. Autoras e co-autoras de 
livros e capítulos de livros.



A Mari e a Gabi são incríveis e essenciais 
na equipe de revisão e editoração do iKnow 
Journal. Estas 12 publicações dependeram 
muito do empenho e dedicação de vocês.
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E como não agradecer aos responsáveis 
pelas nossas melhores risadas? Aqueles 
que fazem o iK Journal mais leve e 
divertido. Andre Maia, Cauli Capillé a Lucas 
Pizzolotto são sempre capazes de nos 
ensinar de forma descontraída. 
Agradecemos por contribuírem com seu 
tempo, criatividade e bom humor em todas 
as edições do iK Journal. Sem a coluna 
FUN nossa revista não seria a mesma!

Menção Honrosa 


Melhores Risadas:

Andrea Maia e Cauli Capillé do 
@iatrogenia.odonto e Lucas Pizzolotto 
do @streptotiras
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Para que o iK Journal compartilhe 

conteúdo, precisamos de pessoas que 

criem e compartilhem conhecimento com 

a gente. Então todos os nossos colunistas 

e autores merecem uma menção honrosa 

também. Todos os meses recebemos 

textos incríveis de diferentes professores e 

dentistas brasileiros. Que sigamos assim, 

escrevendo de dentista para dentista e 

fazendo a Odontologia brasileira crescer. 

Menção Honrosa 


Criação de Conteúdo:

Colunistas e autores iK Journal	

Para que todo o conteúdo chegue de forma 

organizada até você, também precisamos 

agradecer a nossa equipe que revisa, edita 

e organiza a revista. Nossa equipe está em 

constante evolução e crescimento, 

começamos como completos 

inexperientes e hoje já temos 1 ano de iK 

Journal todo mês. Parabéns a nossa 

equipe e obrigada pela constante evolução!

Menção Honrosa 


Evolução:

Equipe iK Journal

Para finalizar, não podemos deixar nossos 
leitores de fora. Você leitor é a razão para 
que tudo isso exista. O conteúdo aqui 
escrito foi pensado cuidadosamente para 
te ajudar a crescer profissionalmente. 
Então nós agradecemos a todos vocês que 
acompanham nosso conteúdo fielmente 
todo mês!

Menção Honrosa 


Fidelidade:

Leitores do iK Journal

E pra você poder acompanhar tudo que já 
produzimos até aqui, este é o Ranking iKnow 
Journal do v.1 n.1 até a edição passada (v.2 
n.9):

Volumes publicados: 12

Páginas publicadas: 594

Colunas publicadas: 63

Artigos publicados: 28

Total de autores: 116

Total de downloads: + de 18.000

Perspectiva de alcance: + DE 54.000
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