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O que tem no iKNOW JOURNAL?

Fala pessoal, 
tudo bem?
Você já parou pra pensar que decisões diárias 
podem mudar o seu futuro? Se alimentar 
melhor, sair para dar uma caminhada, cuidar 
da sua saúde mental são fatores que podem 
te ajudar a ter uma vida melhor a longo prazo. 


Mas e o que você anda fazendo pelo seu 
futuro profissional? Manter-se atualizado é 
uma das várias coisas que podemos fazer 
para entregar uma Odontologia de qualidade 
para os nossos pacientes. Existem diversas 
formas de se atualizar: fazendo cursos, 
participando de grupos de estudo, lendo 
artigos... Então, coloca aí na sua agenda a 
nossa dica: leia dois conteúdos do iKnow 
Journal por semana e aproveite uma 
informação de qualidade de forma gratuita.   



Então vem conhecer o iKnow Journal – Vol 02 
– Número 09:

Você não quer ser o primeiro a utilizar uma técnica  
nova, mas também não quer ser o último, né? Por 
isso, nosso editor-chefe Alexandre Machado, no 
editorial do iKJ nos ajuda a entender como dar 
oportunidade ao novo e se manter atualizado 
baseado cientificamente. Não deixe de conferir!

Editorial
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E mais uma vez trouxemos grandes nomes da 
odontologia para nos contar se usam e indicam 
alguns materiais do mercado. Então vem conferir a 
opinião dos experts José Garófalo e José Roberto 

Eu uso, eu indico

sobre FiltekMR Supreme Flowable Restorative e 
FiltekMR Bulk Fill Flowable Restorative – 3M.

Quando nos especializamos em uma área, 
dificilmente acompanhamos a evolução das outras 
especialidades. O circuito de especialidades tem 
como objetivo oferecer uma visão atualizada de 
cada uma das áreas, para que você possa 
acompanhar tudo que está acontecendo na 
Odontologia. E, para iniciar, temos as autoras Alexia 
Galvão e Nayara Oliveira falando sobre a 
Endodontia: do básico ao avançado.

Circuito de especialidades

Cimentos resinosos são utilizados em diversas 
situações clínicas. Mas você sabe quando, onde e 
por que utilizar cada um? Na coluna “O que tem na 
minha gaveta?” desta edição, o professor Paulo V 
Soares traz uma excelente explicação e nos conta 
um pouco sobre os cimentos resinosos que possui 
na gaveta: RelyXMR U200 e RelyXMR Ultimate.

O que tem na minha gaveta

Em comemoração ao “mês do cachorro louco 
(agosto) e ao halloween (outubro)”, nosso colunista 
Lucas Pizzolotto do @streptorias nos brindou com 
mais algumas tirinhas sensacionais. Vem conferir e 
dar umas risadas com a gente!

Fun - @streptotiras

Como tratar casos de pacientes desdentados que 
apresentam rebordo reabsorvido e superficialização 
do nervo alveolar inferior? O artigo de caso clínico 
descreve o passo-a-passo de um caso desafiador 
resolvido com próteses totais convencionais. Não 
deixe de conferir!

Artigo Científico



O que tem no iKNOW JOURNAL?

Um é bom, mais dois é melhor ainda! Por isso, nesta 
edição do iKJ, te presenteamos com duas salas de 
aula do iKnow. Na primeira, o professor Igor 
Cardoso irá demonstrar como utilizar cada uma das 
pontas diamantadas no preparo de laminados 
cerâmicos em um excelente caso clínico. E para 
segunda aula, o professor Rafael Beolchi discute a 
importância de utilizar um aparelho fotoativador de 
qualidade como o Gran Valo – Ultradent.

Sala de Aula

2

Vem com a gente! 

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

Equipe iKnow Journal
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Dê oportunidade 
ao novo
Aprender é instigante! Mas, antes de você ler 
este editorial, preciso fazer uma calibração: 
considere que as informações importantes 
citadas figurativamente seriam baseadas em 
evidências científicas fortes e que as fontes 
que forneceram as informações são 
confiáveis (seja pelo método de pesquisa, 
pirâmide de evidência, periódico científico, 
professor, pesquisador, coluna científica, etc).

Então, vou abordar três tipos de conteúdo 
científico que podemos receber:



1- o que corrobora com a mesma filosofia do 
protocolo praticado;



2- o que aperfeiçoa a técnica do protocolo 
praticado;



3- o que diverge da filosofia do protocolo 
empregado. 


Diante dessas três possibilidades, agimos 
com (im)parcialidade para aceitar (ou negar) a 
possibilidade de evidência científica?

Ou seja, apesar de fakenews ou 
meia-verdades existirem 
(mesmo no “meio cientifico”), 
estas não fazem parte do 
universo de informações que 
será discutido aqui!

Pense comigo nesta primeira abordagem: recebemos 
(mais uma) confirmação de uma evidência científica 
já posta em prática. A tendência é agirmos sem 
alarde, acreditarmos que estamos no caminho certo 
e seguirmos com segurança a conduta clínica já 
preconizada. Exemplo prático: recomenda-se 
condicionar esmalte para adesivos auto-
condicionantes.



Agora, vamos para a situação clínica 2, onde 
recebemos informações sobre atualização de um 
protocolo clínico do qual não conhecíamos e que irá 
otimizar o tratamento.  Automaticamente, pensamos: 
“Que fantástico, aprendi mais um pouco hoje! Agora, 
irei praticar, melhorar minha técnica e, 
consequentemente, proporcionar mais saúde, 
conforto e previsibilidade ao tratamento do paciente!” 

Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)
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Quer um exemplo prático? Alguns trabalhos que 
mostram como melhorar os valores de adesão (seja 
por fricção do primer/adesivo e/ou protocolos de 
limpeza da cavidade). Ou seja, você já faz bem 
feito, mas pode melhorar ainda mais fazendo um 
pouco diferente!



Enfim, a discussão sobre a terceira situação: a 
informação aqui é totalmente inovadora ou 
contrária à filosofia e a alguns princípios já 
solidificados na rotina clínica que você pratica 
(lembrando que existem filosofias divergentes, em 
que ambas resultam em sucesso clínico: nem 
sempre divergência significa certo ou errado). 
Nessas situações, acredito que as pessoas agem de 
forma mais emotiva do que racional. Antes de já 
negar a possibilidade, dê chance para o novo. É 
lógico que tudo que é inovador e não existe outras 
evidências deve ser analisado com cuidado antes 
de ser colocado como protocolo. Vários outros 
trabalhos devem ser realizados para pensarmos em 
mudar um protocolo. Isso é fato. Mas, o que hoje 
nos é usual, há alguns anos foi inovação. Alguns 
exemplos clássicos: primeiros trabalhos sobre 
adesão, osseointegração e não indicação de “dieta 
branca” durante o tratamento clareador. Por isso, 
não se feche e critique só porque a informação é 
diferente do que você faz. Permita que o novo entre 
livre de pré-conceitos dentro dos seus conteúdos de 
estudo diário/mensal.



Assim, quando houver mais informações e 
solidificação das evidências, você estará atualizado 
e preparado para pôr em prática a técnica (quando 
sedimentada e confirmada por mais estudos) ou 
optar por não utilizar (quando outros trabalhos 
forem contrários à filosofia proposta).

Dê oportunidade ao novo, mesmo 
que, primeiramente, só na teoria, 
para que (talvez) possa fazer parte 
da sua prática no futuro!
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Eu uso, 

eu indico
por José C Garófalo e José R Moura



Resinas Fluidas:

FiltekMR Supreme 
Flowable Restorative e

FiltekMR Bulk Fill Flowable 
Restorative (3M).

iK Journal; 2021 (set); 02 (09); 05-12

Eu uso, eu indico

Você utiliza resinas fluidas na sua rotina de 
atendimento? Além disso, quer dicas sobre 
materiais que alguns clínicos e professores 
experientes usam e indicam? Venha conhecer mais 
profundamente estas duas opções restauradoras:

6

FiltekMR Supreme Flowable 
Restorative:



Resina fluida de baixa viscosidade que contém 
Nanotecnologia 3M, com 100% das partículas 
de carga de tamanho nanométrico (65% em 
peso). Essa tecnologia resulta em excelente 
resistência ao desgaste e retenção de brilho e 
polimento. Com uma ampla gama de 
indicações, é o produto ideal para 
procedimentos estéticos com incrementos de 
até 2mm, como, por ex: classe III, V, reparos, 
alívio de áreas retentivas, dentre outros*. 



Além disso, a nova seringa para resina fluida 
oferece melhorias. Com seu design mais 
ergonômico para melhorar o conforto e a 
facilidade de dispensar, praticamente nenhuma 
bolha e desperdício, e ponta dobrável, para 
melhor acesso ao preparo cavitário. 

FiltekMR Bulk Fill Flowable 
Restorative:



Resina tipo bulk fill fluida que permite a 
aplicação em incremento de até 4 mm. Com 

64,5% de carga em peso, apresenta elevadas 
propriedades mecânicas, como resistência à 
flexão, resistência à compressão, resistência 
ao desgaste, resistência à tração diametral, 
com baixa deflexão de cúspides. Com 
excelente adaptação e baixa tensão de 
contração de polimerização (stress de 
contração), permite o uso em incrementos de 
até 4 mm, sendo indicada para base/
forramento, classes I, II, III e V, selante de 
fóssulas e fissuras, confecção de núcleo de 
preenchimento quando houver metade da 
estrutura da coroa remanescente, dentre 
outras indicações*.   



Assim como a FiltekMR Supreme Flowable 
Restorative, a nova seringa oferece design 
mais ergonômico, conforto e facilidade de 
dispensar o material na cavidade, com 
praticamente nenhuma bolha e desperdício e 
ponta dobrável para melhor acesso ao preparo 
cavitário.

Interessou? 
Então, veja a opinião de experts que usam e 
indicam as resinas FiltekMR Supreme 
Flowable Restorative e FiltekMR Bulk Fill 
Flowable Restorative – 3M.

*Consulte as instruções de uso para mais informações.
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O aprimoramento da tecnologia de partículas e de 
monômeros também trouxeram as resinas flow para 
a era das resinas BULK, e, atualmente, temos no 
mercado resinas flow com a possibilidade de serem 
inseridas e polimerizadas em até 4mm de 
espessura, sendo base restauradora e necessitando 
de cobertura de 2mm de uma resina de maior 
resistência mecânica na oclusal, na chamada 
técnica “BULK and BODY”. Uma das limitações 
apresentadas pelas resinas flow, que era a 
incorporação de bolhas durante o processo de 
inserção da resina, foi recentemente sanada com o 
lançamento da nova tecnologia de seringas pela 
3M. O novo sistema de êmbolo e pontas, faz com 
que a resina seja extruída da seringa praticamente 
sem a formação de bolhas que possam 
comprometer mecânica e esteticamente a 
restauração executada.



Definitivamente, as resinas flow são produtos de 
altíssima versatilidade na clínica diária, e eu uso e 
indico a FiltekMR Bulk Fill Flowable Restorative e a 
FiltekMR Supreme Flowable Restorative da 3M.

As resinas flow ou flowable, são resinas compostas 
que apresentam um maior escoamento, menor 
módulo de elasticidade (rigidez) e uma menor 
quantidade de carga inorgânica quando 
comparadas com compósitos restauradores 
tradicionais. Surgiram nos anos 90, como indicação 
inicial para a restauração de áreas cervicais, 
justamente por apresentarem menor rigidez e maior 
compatibilidade com as tensões que as lesões 
cervicais exigem do material restaurador. Algumas 
características destes produtos contudo, como sua 
capacidade de adaptação às paredes internas das 
cavidades e suas propriedades físicas que 
possibilitam um excelente controle das tensões de 
contração, acabaram por dar-lhes outras indicações 
clínicas, como por exemplo primeira camada de 
material restaurador em restaurações posteriores, 
principalmente em cavidades de maior tamanho. A 
forma de apresentação em seringas e facilidade de 
inserção do material em pequenas cavidades, 
também acabaram por aumentar o leque de 
indicações do produto, que atualmente também é 
indicado para pequenas cavidades oclusais, desde 
que fora de áreas de solicitação oclusal, classes III, 
reparos marginais em restaurações diretas e 
indiretas, núcleos de preenchimento, selamento de 
fóssulas e fissuras.

Opinião:

José Carlos Garófalo

Especialista e Mestre em Dentística

Figura 1: Dentes 44 e 45 com LCNC.

Figura 2: Dentes 44 e 45 com LCNC.
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Figura 3: Isolamento absoluto Figura 7: Aplicação da Resina FiltekMR Supreme Flowable 
Restorative.

Figura 4: Condicionamento ácido seletivo do esmalte.

Figura 8: Restaurações pré acabamento.

Figura 5: Aplicação ativa do adesivo Single Bond Universal.

Figura 9: Restaurações finalizadas

Figura 6: Fotoatvação com EliparTM DeepCure-L. Figura 10: Restaurações finalizadas.
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Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!

José Roberto Moura

Especialista em Dentística Restauradora

Mestre em Prótese Dentária.

Presidente da Federação Internacional de Odontologia 
Estética (IFED) (2010-2021)

Diretor Conselheiro da AMED (Academy of 
Microscopic Enhanced Dentistry, EUA – 2007-2011)

Presidente em exercício da Sociedade Brasileira de 
Odontologia Estética (SBOE)

Opinião:

As resinas compostas podem ser classificadas de 
várias maneiras e uma delas é com relação à sua 
consistência. Temos as resinas de alta densidade 
conhecidas no passado (erroneamente) como 
"condensáveis"; as de média densidade que são 
maioria e as mais comumente usadas nos 
procedimentos restauradores; e também as de 
baixa densidade ou “flowables". Estas últimas 
apresentam baixa viscosidade e são geralmente 

utilizadas em pequenas e médias cavidades ou 
como base restauradora. Elas fluem mais 
facilmente em áreas retentivas e difíceis de 
preencher com materiais mais espessos, 
promovendo uma melhor adaptação da resina na 
cavidade.



As resinas tipo “flowable” são apresentadas em 
seringas com uma ponta fina e flexível para auxiliar 
sua inserção. No entanto, tradicionalmente, estas 
resinas apresentavam menor dureza e maior 
contração de polimerização que as resinas 
restauradoras de média densidade, muito 
provavelmente pelo menor conteúdo de carga. 
Atualmente estas resinas consistem de partículas 
menores, em maior quantidade e em arranjos 
diferentes melhorando assim suas propriedades 
físicas.



Além das resinas restauradoras fluidas também 
encontramos as resinas tipo “Bulk fill flowable” que 
apresentam uma menor contração de polimerização 
e maior profundidade de cura. Na nossa prática 
clínica, utilizamos com muita frequência estas 
resinas mais fluidas, em especial as tipo “bulk”, 
principalmente nas restaurações posteriores, de 
maneira isolada nas cavidades bem pequenas ou 
como base nas restaurações mais amplas. No 
entanto, no nosso dia a dia, como trabalhamos todo 
o tempo com alta magnificação utilizando um 
microscópio operatório, a grande quantidade de 
bolhas que encontrávamos nestas resinas 
dificultava demais o nosso trabalho, pois podíamos 
observar que atrapalhavam a homogeneidade da 
camada que estávamos aplicando ou nas pequenas 
cavidades que estávamos preenchendo. Este fato 
se tornou altamente estressante durante os 
procedimentos clínicos.



Agora, com as novas resinas da 3M, a FiltekMR 
Supreme Flowable (nanoparticulada) e a FiltekMR 
Bulk Fill Flowable (microhíbrida) este problema foi 
perfeitamente contornado. Estas resinas 
apresentam seringas especialmente desenhadas 
que praticamente eliminam todas as bolhas durante 
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sua aplicação, além de serem resistentes e 
apresentarem relativa baixa contração de 
polimerização. As pontas aplicadoras também são 
mais flexíveis e quando dobradas não diminuem o 
fluxo de extrusão do material. Estes são aspectos 
que realmente fazem a diferença nas nossas 
restaurações e no fluxo de trabalho. Por isso eu uso 
e indico.

Figura 1: Caso Inicial. Figura 5: Evaporação do solvente.

Figura 4: Aplicação adesivo Single Bond Universal.

Figura 2: Dente preparado.
Figura 6: Fotopolimerização pelo tempo adequado com um 
ótimo aparelho.

Figura 3: Condicionamento seletivo do esmalte com ácido 
fosfórico.

Figura 7: Aplicação da FiltekMR Supreme Flowable A2 na caixa 
proximal ao longo da interface entre a matriz e o dente. Não se 
faz a fotopolimerização neste momento.



iK Journal; 2021 (set); 02 (09); 05-12

Eu uso, eu indico

11

Figura 8: Aplicação da FiltekMR Universal contra a matriz e a 
resina flowable reconstruindo a parede proximal.

Figura 12: Observar a ausencia de bolhas.

Figura 9: Contorno da crista marginal com uma espátula bem 
fina.

Figura 13: Restauração completada com uma camada única de 

resina FiltekMR Universal cor A1.

Figura 10: Paredes proximais reconstruídas, tornando cavidade 
que era Classe II em Classe I.

Figura 14: Discos Sof-LexMR para o ajuste do contorno proximal 
e remoção de excessos.

Figura 11: Aplicação da resina FiltekMR Bulk Flowable A2 em 
camada única, respeitando a profundidade de 4 mm e até 2 mm 
da superfície oclusal.

Figura 15: Polimento com as borrachas Sof-LexMR Discos 
Espirais.
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Figura 16: Polimento com as borrachas Sof-LexMR Discos 
Espirais.

Figura 17: Restauração concluída.

Figura 18: Comparação das resinas tipo flowable: uma resina 
tradicional apresentando nitidamente bolhas no seu interior e a 

nova resina FiltekMR Supreme Flowable totalmente homogênea.

Parecer: 

Eu uso, 

eu indico!
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por Alexia da M Galvão e Nayara R N Oliveira 
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Temos conceitos pré-definidos para estabelecer o 
que seria a nossa especialidade, a endodontia. 
Entretanto, na prática, a realidade é bem diferente, 
pois a endodontia abrange uma área muito mais 
ampla. Estamos em uma especialidade que lida de 
forma constante com a ansiedade do paciente, já 
que esses apresentam dor na maioria dos 
procedimentos.  A atuação no dia a dia do 
endodontista busca saúde e prevenção da estrutura 
dental, que conta principalmente com: diagnóstico, 
prognóstico, tratamento e controle das alterações 
da polpa e dos tecidos perirradiculares.1



Na endodontia existem algumas modalidades de 
atendimento no consultório: o endodontista que tem 
o seu próprio consultório; e uma modalidade que 
vem crescendo – onde o endodontista realiza o 
tratamento endodôntico para dentistas de outras 
especialidades em diferentes consultórios (esses 
endodontistas são chamados de “endodelivery”). 
No entanto, esse serviço deve ser alinhado, pois a 
parceria entre os profissionais de diferentes 
especialidades é imprescindível para o sucesso e 
longevidade do tratamento.



Atualmente, um dos maiores desafios da nossa 
área é realizar um diagnóstico correto, já que 

utilizamos exames subjetivos, informações 
relatadas pelo próprio paciente, e, geralmente, 
radiografias periapicais (exame limitado -  
bidimensional).2,3 Nesse sentido, tecnologias para a 
nossa área são extremamente importantes, não só 
durante o tratamento, mas também para 
planejamento e diagnóstico.



Dentro dos testes que realizamos na fase de 
diagnóstico, ressalto o térmico frio como principal 
teste de sensibilidade pulpar que avalia a função 
nervosa. Nesse caso, não teria como saber se a 
polpa está “viva” ou “morta”, só poderíamos afirmar 
isso através de uma análise da circulação pulpar e, 
tendo um teste de vitalidade pulpar.4 Assim, em 
determinadas situações, os testes podem levar a 
respostas falso-positivas ou falso-negativas, tal 
como nas condições em que a inervação de um 
dente está comprometida e a vascularização 
permanece intacta ou vice-versa.4,5



Já temos estudos que visam melhorar a 
subjetividade desse diagnóstico, como,  por 
exemplo, a oximetria de pulso adaptada através de 
silicone pesado de adição. Nesse teste, temos a 
avaliação da saturação de oxigênio, que, para ser 
vital, deve apresentar oxigenação acima de 70%.6
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Além dessa, a fluxometria de laser doppler, também 
adaptada, avalia o suprimento sanguíneo pulpar de 
modo não-invasivo e entrega informações valiosas 
como: fluxo sanguíneo, velocidade de fluxo 
sanguíneo e concentração de hemácias.7 Porém, 
ainda apresentam um custo alto, e ambas ainda não 
são realidade no consultório odontológico.



A tomografia também nos auxilia de forma positiva, 
pois possibilita a visualização de uma imagem 
tridimensional e, dessa forma, conseguimos 
planejar casos mais complexos.8 Os que mais 
aparecem no dia a dia do consultório são dentes 
com canais calcificados, fraturas e trincas 
radiculares, curvaturas acentuadas, casos de 
fraturas de lima e casos de reintervenção.9 Esses 
casos são considerados desafiadores na prática 
clínica e exigem do profissional grande treinamento 
e cautela.



Hoje, o endodontista pode contar com 
equipamentos que facilitam todas as etapas. O uso 
da tecnologia durante o tratamento endodôntico se 
tornou imprescindível para um tratamento de 
qualidade e com mais segurança. O sensor digital e 
aparelho de radiografia portátil são inovações que 
facilitam o diagnóstico e a visualização das 
estruturas anatômicas durante as etapas de 
tratamento. O uso do localizador apical garante 
segurança no comprimento de trabalho, evitando 
erros na instrumentação e define com maior 
precisão, principalmente em situações de 
sobreposições anatômicas e dificuldade de 
visualização da região apical (Figura 1).

Mesmo ainda com a presença de limas manuais, a 

automatização da instrumentação com limas 

rotatórias e reciprocantes trouxe mais segurança, 

facilidade e agilidade no tratamento, sem perder em 

qualidade, principalmente pelo fato de que essas 

técnicas devem estar sempre associadas a 

protocolos de irrigação mais ativos, com o uso de 

insertos de ultrassom, ou outros agentes de 

ativação (Figura 2).10

De uma maneira cada vez mais versátil, os insertos 
de ultrassom se fazem presentes durante o 
tratamento, podendo ser utilizados desde o 
refinamento da abertura coronária (Figura 3), 
localização de canais, como para auxilio no acesso 
ao comprimento de trabalho e desinfecção, e 
também durante a obturação (Figura 4).11 
Associadas a magnificação, seja ela com lupas ou 
microscópio, essas tecnologias conseguem trazer 
mais previsibilidade, qualidade de trabalho, sem 
contar na melhoria da visualização que as 
magnificações possibilitam.

Figura 1: Tratamento endodôntico de segundo pré-molar 
superior com três raízes, identificadas pela qualidade da 
radiografia digital, e confirmação de comprimentos de trabalho 
com uso de localizador apical e radiografias.

Figura 3: Abertura coronária de um molar inferior utilizando 
pontas de ultrassom.

Figura 2: Tratamento endodôntico com uso de técnicas 
automatizadas e blindagem imediata pós obturação.
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Figura 4: Tratamento endodôntico de periodontite apical crônica com utilização de técnicas de instrumentação automatizada, uso de 
insertos de ultrassom e materiais biocerâmicos, visando o reparo ósseo apical.

Além de todos esses recursos, outras tecnologias 
ainda podem ser aliadas, como instrumentos para 
termoplastificação de guta percha, laser de baixa 
potência, câmera intraoral, e, com certeza, ainda 
muitas inovações virão.
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A nossa endodontia hoje, 
não se limita ao tratamento 
do sistema de canais 
radiculares. Como qualquer 
área da odontologia, vai 
muito além: é entender de 
diagnóstico, é entender o 
contexto de um paciente, é 
saber entender a dor, a 
frustração de um 
tratamento já fracassado, é 
permitir a esperança em 
uma reabilitação, melhorar 
qualidade de vida.12
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RelyXMR U200:



Para quem busca praticidade, o RelyXMR U200, 
cimento resinoso autoadesivo dual dispensa a 
etapa de condicionamento com ácido fosfórico 
e aplicação de primer/adesivo no substrato 
dental. Com aproximadamente 70% de 
partículas inorgânicas (em peso), este cimento 
apresenta boa fluidez sob pressão – o que 
facilita o assentamento da restauração indireta 
ao dente. A remoção dos excessos também é 
bem fácil durante a cimentação.



As principais indicações clínicas são para 
restaurações indiretas com preparos não muito 
expulsivos (como coras cerâmicas) e, 
principalmente, cimentação de retentores 
intrarradiculares. 



Dica clínica 1: atente-se à profilaxia do dente, 
pois não é recomendado o uso de bicarbonato 
de sódio, clorexidina, tergentol, EDTA, água 
oxigenada, etc. Recomenda-se a limpeza com 
pedra pomes e água ou hipoclorito de sódio 
(2,5 a 5,25%).



Dica clínica 2: Não é necessário o tratamento 
do dente, porém a restauração indireta deve 
ser tratada conforme a recomendação do 
fabricante do material da mesma.

Dica clínica 3: Para a cimentação de pinos, a 
apresentação automix facilita a inserção 
dentro do conduto. Não utilize pontas lentulo 
para a inserção do cimento, pois o 
aquecimento pode acelerar a presa do 
material.

Vídeo: utilização do RelyXMR U200 em atividade clínica pelo 
Prof. Paulo Vínícius

https://youtu.be/86pXN47f3nE


RelyXMR Ultimate:



Menos frascos e menos passos em 
cimentação resinosa adesiva dual. Livre de 
amina, tem em sua composição (met-)acrilatos 
bifuncionais e aproximadamente 43% de 
partículas inorgânicas em volume, 
apresentando excelente resistência de união e 
alta estabilidade de cor, sendo indicado, 
especialmente, para regiões estéticas e casos 
mais desafiadores, como em situações de 
diferentes espessuras e opacidades de 
restaurações. O RelyXMR Ultimate deve ser 
utilizado com o adesivo Single Bond Universal, 
no modo “condicionamento total” ou “auto-
condicionante”. Suas aplicações clínicas são: 
facetas, pinos, próteses parciais posteriores 
(inlay, onlay e overlay) e coroas, cimentadas 
sobre dentes ou implantes. 



Dica clínica 1: Caso queira auxílio na seleção 
de cor, utilize as pastas de prova RelyXMR Try In, 
cujas cores são compatíveis com as do 
RelyXMR Ultimate.



Dica clínica 2: Para cimentação de facetas 
mais espessas ou leitosas, onde a passagem 
de luz através do material seja reduzida, utilize 
o RelyXMR Ultimate, para assegurar a 
polimerização. Somente atente-se ao tempo de 
trabalho mais curto quando comparado com 
um cimento somente fotoativado RelyXMR 
Veneer.
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Preparos para 
Laminados 
Cerâmicos
Os preparos para laminados cerâmicos vão 
definir o sucesso e a longevidade do 
procedimento. Não é preciso ter várias pontas 
diamantadas para preparos e utilizar de 
técnicas mirabolantes e complexas para se 
conseguir um bom resultado. Pelo contrário: 
com poucos instrumentais, com uma técnica 
simples e replicável, e com o conhecimento dos 
princípios que regem os preparos dentais fica 
mais fácil conseguir bons resultados.



Após planejamento, enceramento e mock-up, foi 
realizado o preparo e cimentação de laminados 
em um paciente jovem de 24 anos, judoca e que 
trabalha em uma empresa de vinhos, sendo um 
degustador assíduo. Para o preparo foi utilizado 

 o Kit de preparo e acabamento (Ref.0677 da KG 
Sorensen), que desenvolvi para realizar todos os 
tipos de preparos de restaurações indiretas: 
onlays, inlays, coroas, facetas, laminados, em 
resina ou cerâmica.



Com os preparos prontos, seguindo as 
inclinações adequadas, com um término 
evidente e com eixo de inserção, seguiu-se para 
a moldagem, cimentação e remoção de 
excessos. Foi necessário realizar um ajuste no 
movimento de protrusão do paciente, muitas 
vezes negligenciado pelo cirurgião-dentista. O 
uso de técnicas e instrumentos adequados 
definiu o resultado final dessa transformação de 
sorriso.
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Faaaala 

meus queridos, 
Streptoleitores!

Como estão? Espero sempre que na melhor 
condição possível!



Estamos na nossa edição de setembro, vamos com 
duas tirinhas pra comemorar o mês do cachorro 
louco (agosto) e o halloween (outubro)! Não 
esqueçam de se cuidar do Coronga vírus! 

Um streptoabraço e até novembro!!
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Aplicabilidade clínica:

O edentulismo total é considerado uma 
condição clínica adversa na Odontologia que 
desencadeia alterações bucais e faciais 
importantes, além de comprometimento 
emocional e social. Diante disso, um 
planejamento protético ou protético-cirúrgico 
bem conduzido e multidisciplinar é 
fundamental para a escolha e execução do 
correto plano de tratamento e sua 
longevidade. Todas as etapas clínicas e 
laboratoriais devem se somar e se 
complementar para a obtenção do tratamento 
viável e adequado a cada paciente, levando 
em consideração as vantagens, 
desvantagens, indicações e limitações do 
caso clínico. Tais etapas precisam ser 
ajustadas conforme as expectativas, 
necessidades e condições clínicas e 
sistêmicas do paciente.

Introdução:
O edentulismo total ocorre preponderantemente na 
população idosa,1 em decorrência de diferentes 
fatores etiológicos e contribuintes, os quais 
desencadeiam a perda dos dentes, acompanhada 
da perda de tecidos de suporte e de sustentação. 
Desta forma, ocorre uma série de alterações bucais 
e faciais que comprometem rebordos alveolares, 
terço inferior da face, articulações, mastigação, 
fonética e estética.2 Além disso, a reabsorção dos 
rebordos é progressiva ao longo dos anos e sua 
evolução é dependente do tipo e qualidade da 
prótese utilizada pelo paciente, bem como pela 
ausência de seu uso. Somado a estes fatores, as 
condições sistêmicas e o estado emocional do 
paciente são importantes de serem avaliados para 
conduzir o tratamento reabilitador.2,3 



O planejamento protético-cirúrgico personalizado e 

multidisciplinar, voltado para os pacientes 

desdentados totais é indispensável na obtenção do 

sucesso do tratamento reabilitador. Essa fase inclui 

diferentes etapas, tais como: (1) realização do 

exame inicial do paciente de maneira bastante 

criteriosa, incluindo avaliação médica, anamnese 

detalhada, fotografias, exames clínicos intra e 

extraoral, avaliação das condições de higienização e 

exames complementares como radiografias, 
tomografias e planejamento virtual;3 (2) avaliação 
do perfil psico-emocional do paciente3; (3) avaliação 
do perfil sócio-econômico do paciente;4 (4) ajuste 
das expectativas do paciente em relação ao plano 
de tratamento e ao tipo de aparelho indicado;4 (5) 
avaliação da relação maxilomandibular; (6) 
avaliação do espaço protético disponível;5 (7) 
avaliação da linha do sorriso do paciente;4 e (8) 
avaliação do suporte de lábio que o paciente 
apresenta.4 Após todas essas avaliações prévias, 
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um ou mais tipos de aparelhos podem ser 
propostos como tratamento reabilitador.



Dentro das possibilidades reabilitadoras estão, por 
exemplo, a prótese total removível convencional 
(essencialmente mucossuportada); a overdenture 
(mucossuportada e implantorretida) e o protocololo 
metaloplástico (implantorretida e 
implantossuportada). Estas duas últimas garantem 
maior retenção e estabilidade principalmente em 
casos de rebordos muito reabsorvidos.1,2,3,6 
Entretanto, a escolha final do tipo de aparelho é 
realizada mediante as vantagens, desvantagens, 
indicações, limitações, possibilidades de tratamento 
de cada caso clínico e aos objetivos a serem 
alcançados pelo paciente e pelo profissional.

Objetivo:
O presente caso clínico tem como objetivo 

descrever as etapas do tratamento reabilitador de 

uma paciente desdentada total bimaxilar com 

rebordo alveolar altamente reabsorvido e 

superficialização do nervo alveolar inferior, por meio 

de um meticuloso planejamento protético-cirúrgico 

e da execução de próteses totais mucossuportadas 

convencionais. 

Relato de caso:
A paciente NMS, 74 anos, compareceu ao projeto de 

extensão Overdenture para desdentados totais na 

geriatria da Escola Técnica de Saúde (ESTES/UFU) 

com um par de próteses totais bimaxilares 

insatisfatórias. Na anamnese, a paciente se queixou 

do aspecto dos atuais aparelhos protéticos, os 

quais apresentavam falta de retenção das próteses, 

dificuldade para alimentar, desconforto na região de 

saída do nervo alveolar inferior e comprometimento 

estético e fonético.



No exame clínico intraoral e nas fotografias, 

verificou-se um rebordo alveolar superior 

relativamente satisfatório (Figura 1A) e um rebordo 

inferior com alto grau de reabsorção óssea (Figura 

1B). As próteses já estavam com desgastes 

oclusais dos dentes, degradação e alteração de cor 

da resina da base (Figura 2).

Figura 1:  A - Rebordo alveolar superior. B - Rebordo inferior.

A

B
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Figura 2: A - Próteses iniciais insatisfatórias. B - Prótese 
superior com desgaste oclusal e C - Prótese inferior com 
desgate oclusal.

Figura 3: A - Radiografia panorâmica. B e C - Tomografia 
computadorizada/planejamento virtual.

Os exames radiográfico e tomográfico confirmaram 

o alto grau de reabsorção óssea mandibular, com 

nervos alveolares inferiores de ambos os lados 

superificializados (Figuras 3 A e B), o que pode 

justificar o desconforto relatado pela paciente. Além 

disso, foi possível notar que a quantidade óssea 

estava satisfatória entre os forames mandibulares. 

O exame clínico extraoral mostrou perda de suporte 

de lábio mesmo com a prótese superior 

corretamente posicionada, comissuras labiais fora 

de posição e diminuição do terço inferior da face, o 

que poderia relacionar com a dimensão vertical de 

oclusão incorreta das atuais próteses. 

As avaliações da relação maxilomandibular, do 

espaço protético, da linha do sorriso e do suporte de 

lábio revelaram uma relação entre os rebordos 

satisfatória, um espaço protético maior que 14mm 

em ambos os arcos, uma linha do sorriso que 

evidenciava os dentes com pouca estética rosa, e 

uma falta de suporte labial. Concomitante ao 

planejamento protético-cirúrgico, a paciente foi 

também encaminhada para avaliação médica e 

psicológica. Assim sendo, mediante todos os 

critérios analisados e discutidos com a paciente, 

chegou-se ao planejamento de prótese total 

convencional superior e protocolo inferior all on four 

(Figura 3 C). No entanto, alterações sistêmicas 

foram diagnosticadas na avaliação médica e 

contraindicaram o procedimento cirúrgico imediato. 

Assim, partiu-se para uma segunda opção de 

tratamento reabilitador que foi a realização de 

próteses totais convencionais bimaxilares.

A

B

C

C

B

A
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A execução das próteses e a 
condução do tratamento seguiu 
as seguintes etapas:

moldagem anatômica (Figura 4);1

confecção de modelo anatômico;2

delimitação de área chapeável e confecção da moldeira 
individual (Figura 5)

3

moldagem funcional (Figura 6);4

confecção de modelo de trabalho;5

confecção de base de prova e rolete de cera;6

ajuste do plano de orientação superior: suporte de lábio, 
altura incisal, inclinação do plano incisal e oclusal 
(esquadro de fox), corredor bucal e linhas de referência;

7

registro maxilomandibular: dimensão vertical de oclusão 
e registro da relação cêntrica (Figura 7);

8

montagem dos modelos de trabalho em articulador semi 
ajustável (ASA) com mesa de camper;

9

montagem dos dentes;10

ceroplastia caracterizada (Figura 8);11

prova funcional dos dentes;12

aprovação da seleção da cor da caracterização gengival 
(STG);

13

processamento das bases;14

instalação dos aparelhos protéticos com alívio na região 
de saída dos nervos alveolares inferiores (Figura 9);

15

orientações e controles periódicos da paciente para 
acompanhamento e manutenção.

16

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

Figura 4: Moldagens anatômica superior e inferior.

Figura 5: A - Moldeira individual superior. B - Moldeira individual 
inferior.

A

B
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Figura 6: A - Molde funcional superior. B - Molde funcional 
inferior.

Figura 7: Registro maxilomandibular.

Figura 8: Montagem de dentes com escultura caracterizada.

Figura 9: A - Resultado final após a instalação das novas 
próteses. B - Suporte de lábio adequado após instalação das 
próteses.

A

A
B

B
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Discussão: 
A avaliação de todos os critérios como: exames 
iniciais, condições gerais de saúde, perfil psico-
emocional, perfil sócio-econômico, expectativas do 
paciente em relação ao tratamento e ao tipo de 
aparelho a ser utilizado, relação maxilomandibular, 
espaço protético,5 linha do sorriso e suporte de 
lábio4 devem se complementar e são 
indispensáveis na determinação do prognóstico e 
plano de tratamento.



No caso clínico apresentado, muitos critérios 
clínicos permitiam a colocação de prótese inferior 
implantorretida ou implantossuportada, o que 
melhoraria muito a estabilidade da prótese inferior 
diante do alto grau de reabsorção do rebordo 
alveolar e da superficialização do nervo alveolar 
inferior.1,2,3,6 Entretanto, após avaliação da saúde 
geral, o procedimento cirúrgico foi contraindicado 
de imediato, o que não é incomum nessa 
população.3 Assim sendo, a única possibilidade 
nesse caso foi a execução de próteses totais 
mucossuportadas convencionais. Por outro lado, a 
execução de novas próteses trouxe conforto, 
segurança ao sorrir, suporte de lábio, proporções 
dentárias e faciais adequadas, melhora na 
qualidade de vida, na alimentação, na fonética, no 
bem-estar e na satisfação da paciente com o 
resultado obtido. Contudo, o tratamento executado 
não inviabiliza a execução do planejamento 
proposto no futuro, visto que o alto grau de 
reabsorção do rebordo inferior dificulta a retenção 
da prótese total convencional.

A partir do planejamento protético-cirúrgico 

criterioso, das técnicas de execução bem 

realizadas e dos resultados obtidos, conclui-

se que a reabilitação oral bimaxilar com 

próteses totais mucossuportadas foi o 

tratamento de escolha ideal para promover 

saúde bucal e geral, qualidade de vida e 

satisfação à paciente.

Conclusão:
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Fotopolimerização 
dealtaperformance 
–ValoGrand

Obter um alto grau de conversão das resinas 
compostas é uma das principais preocupações 
durante a fotopolimerização, já que essa é uma 
das condições fundamentais para o sucesso 
restaurador a longo prazo. A baixa conversão 
monomérica é uma das causas principais de 
falhas como micro-infiltração, perda de cor, 
perda de brilho, fraturas, e também 
sensibilidade pulpar. Assim, é de fundamental 
importância conhecer o comportamento dos 
aparelhos fotopolimerizadores. 



Poucas técnicas revolucionaram tanto a 
Odontologia como a utilização de materiais 
fotopolimerizáveis. Entretanto, à frente das 

novas investigações e achados, ao que tudo 
indica, esse é um tema que tem sido 
subestimado. Diversos fatores devem ser 
levados em conta, alguns que dependem 
apenas do profissional, e outros que dependem 
do aparelho fotopolimerizador. Além disso, é 
fundamental que o clínico tenha em mente os 
cuidados e riscos inerentes com relação à 
localização e tipo de restauração.



A proposta desta aula condensada é apresentar 
alguns dos fatores clínicos fundamentais a 
serem levados em conta nos procedimentos 
restauradores diretos em dentes anteriores e 
posteriores.
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