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O que tem no iKNOW JOURNAL?

Fala pessoal, tudo bem?	

Acho que você já percebeu 
que o iKnow Journal de 
março de 2021 está com uma 
atmosfera diferente, né?



E é justamente isso que queremos com esse
número (iKJ vol.02 nº.03): mostrar a força que
as mulheres possuem nos ambientes clínicos, 
científicos e de ensino odontológico!



Esse número não é feito para as mulheres! E
sim, feito predominantemente por mulheres!
Assim, agradecemos a comunidade iK
Journal que escreve, lê e compartilha o nosso
conteúdo.



Então, vamos ver o que você encontrará no
iKnow Journal – Vol 02 – Número 03?

O Dia Internacional da Mulher não é um dia de flores 
(pode até, também, ser). Mas há muita história, 
presente e futuro que potencializam as conquistas, 
ideias e lutas das mulheres que devem ter muito 
mais destaque do que apenas “flores”. No editorial, 
a editora Amanda Wobido escreve “A mulher 
paradoxo” e sobre a real valorização que esse mês 
deve ter.

As resinas compostas são versáteis e simples de 
utilizar. Mas, nem tudo que é simples, é fácil e ágil. 
A coluna “Eu uso, eu indico” traz o parecer e a 
opinião sincera de quatro grandes professores 
(Stella Braga, Andrea Brito, Mauro Honda e Paulo 
Tomio) sobre o sistema guia para confecção de 
facetas: Uveneer Kit (Ultradent).

Conhecer a trajetória de pessoas que admiramos é 
demais. Isso nos aproxima e mostra que todos 
passamos por períodos de grande dedicação para 
alcançarmos nossos sonhos. E na coluna “O 
Começo” deste número, o colunista Bruno Ferreira 
entrevista uma mulher que é exemplo de 
competência, dedicação e sucesso: Tininha Gomes.

O mundo não é só flores, não é mesmo? O grande 
Prof. Lucas Pizzolotto (@streptotiras) traz situações 
do cotidiano clínico nesse (infeliz) aniversário de 1 
ano de restrições aos atendimentos devido ao 
coronavírus e como nos adaptamos aos novos 
tempos. Mas, lógico, com muito humor, né?

Quais as etapas de planejamento e execução clínica 
da reconstrução óssea horizontal e instalação de 
implante com enxerto conjuntivo? O que são e quais 
as indicações dos materiais bioativos? E quais são 
as possibilidades reabilitadoras para pacientes com 
agenesia de laterais superiores? Venha conferir os 
artigos científicos de várias pesquisadoras e seus 
times de pesquisa. Está cheio de informações super 
importantes para a prática clínica!

Artigos Científicos

Fun - @streptotiras

Vamos valorizar as mulheres made in Brazil? A 
colunista Lívia Zeola irá explorar todo o 
conhecimento e experiência da querida e 
espetacular Professora Maria Luiza Oliveira. O 
tema? Manutenção Preventiva: o procedimento 
evitado vale mais que o executado.

Eu uso, eu indico

Made in Brazil
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O Começo



O que tem no iKNOW JOURNAL?

Ao invés de ídolos, precisamos encontrar pessoas 
que nos inspirem e são exemplos no sentido mais 
amplo da palavra. A professora, pesquisadora, 
dentista e mãe Alessandra Reis tem justamente 
esse perfil inspirador. Assim, a nossa homenagem 
vai para essa mulher brilhante!

Compartilhe estas informações com seus amigos 
dentistas.



Tá demais esse número! 

Equipe iKnow Journal

Menção Honrosa
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Vem com a gente! Vamos 
multiplicar o alcance do 
feito das mulheres na 
odontologia!

Gabriela Allig

Equipe Editorial iKnow Journal

https://youtu.be/ZqWddgZXy50
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Amanda Ribeiro Wobido

Mestre em Clínica Odontológica pela 
Universidade Federal de Uberlandia – UFU

Editora Assistente iKnow Journal

A mulher 
paradoxo
Talvez você já tenha se perguntado o porquê de 
comemorarmos o dia internacional da mulher. “Por 
que esse dia é tão importante? Por que se 
comemora o dia da mulher, mas não o dia do 
homem?”. As respostas para todas essas perguntas 
são simples, porém complexas. Um paradoxo, 
assim como tudo relacionado a uma mulher. 
Porque, mulher é sinônimo de delicadeza, mas 
também de coragem, força e determinação.



O dia da mulher existe para celebrarmos todas as 
conquistas que tivemos até aqui. Ao longo dos 
anos, fomos conquistando direitos e espaços, mas 
ainda temos um longo caminho a percorrer. Então, o 
dia da mulher é também uma lembrança de tudo 
que ainda temos que perseguir e lutar para alcançar 
nossos objetivos e para sermos respeitadas e 
valorizadas. O dia da mulher, sobretudo, é um dia de 
reflexão, um dia para trazer à tona as dificuldades e 
desigualdades que nós, mulheres, vivenciamos 
todos os dias.



Nós, mulheres, representamos hoje a maioria dos 
profissionais da odontologia brasileira. E isso só foi 
possível porque, há mais de cem anos, uma mulher 
desafiou o status quo e se tornou a primeira dentista 
graduada em solo brasileiro. Isabella Von Sydow se 
formou em Odontologia pela Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro em 1906 e abriu o 
caminho para que todas nós pudéssemos exercer 
essa profissão.

 

Mas eu te pergunto, quantas mulheres se formaram 
na sua turma de graduação? Na minha turma, 
éramos mais de 80%. Quantas professoras 
mulheres você teve no seu curso? Na Universidade 
de Brasília, onde me formei, eram em torno de 50% 
mulheres/50% homens. E nos grandes congressos, 

quem são os principais nomes da sua área? Na 
minha experiência, na área de dentística, eu posso 
afirmar que os principais nomes em congressos são 
homens em sua maioria esmagadora. Essa situação 
demonstra perfeitamente o significado do dia da 
mulher. Mesmo sendo a maioria na profissão, ainda 
não estamos equiparadas aos homens no quesito 
oportunidades. Ainda temos espaços a conquistar, 
ainda precisamos provar nossa capacidade, ainda 
não temos representatividade em todas os campos 
de atuação da odontologia. E não digo que o 
problema está dentro da odontologia apenas, mas 
sim na construção da nossa sociedade, que ainda 
sobrecarrega a mulher com tantas funções e 
tarefas, que a obriga a deixar a profissão em 
segundo plano. 



O dia da mulher é lindo, recebemos flores, parabéns 
e carinho. Mas também é um dia difícil, um dia de 
luta por espaço, por respeito, por voz. Um dia de luta 
pela liberdade! Liberdade pra quê? Pra sermos o que 
quisermos ser! Liberdade pra decidirmos nossos 
próprios caminhos! Liberdade para ir e voltar de 
onde quisermos! Que possamos ser cientistas ou 
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donas de casa; escolher ter 10 filhos ou nenhum; 
ficar em casa ou viajar o mundo. O importante é 
termos o direito de escolha e entendermos que 
nossas escolhas não nos fazem menos ou mais 
mulheres. Nossas escolhas nos fazem livres! Então 
liberte-se dos julgamentos impostos pela 
sociedade; liberte-se dos estereótipos que 
carregamos por milênios; e liberte-se do passado. 
Busque ser a mulher que você quer ser hoje, para 
então, se orgulhar da mulher que encontrará no 
futuro. E é isso que a minha foto na Universidade de 
Nebraska representa aqui: um momento importante 
da minha vida, um sonho que me orgulho de ter 
realizado. 



Faço ainda um apelo a todos os nossos leitores: 
pense em todas as mulheres que você admira e 
tente, de alguma forma, ajudá-las a alcançar seus 
sonhos. Seja indicando um trabalho, ajudando com 
os filhos, convidando para dar uma aula, dividindo 
tarefas domésticas, ou citando o nome para outros 
colegas. Valorizem as mulheres não apenas com 
palavras, mas com gestos que possam contribuir 
para alcançar a tão sonhada igualdade de gênero. A 
mudança depende de cada um de nós. Apenas 
juntos, conseguiremos crescer e progredir como 
sociedade.

 

Assim, eu, em nome do iKnow, desejo um feliz dia 
internacional da mulher a todas as nossas leitoras, 
professoras, equipe editorial e membros da equipe 
iKnow. Aproveitem esta edição especial de março, 
que está recheada de diversas mulheres 
espetaculares!

Grande 
abraço e 
boa leitura!




Made in Brazil

Manutenção 
preventiva: 

“o procedimento evitado 
vale mais que o 
procedimento executado”
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Estamos de volta com a nossa coluna “Made in 
Brazil” e o tema desse número é a manutenção 
preventiva. Esse é um campo da Odontologia 
essencial para prevenção de doenças, longevidade 
de procedimentos e manutenção da saúde bucal de 
nossos pacientes. No entanto, o que vivenciamos 
por diversas vezes é que a manutenção preventiva 
não recebe a devida importância e atenção durante 
a prática clínica diária. Para mudarmos esse cenário 
é preciso promover mudanças em nossas condutas 
e, para concretizar essas mudanças, é preciso 
conhecimento.



Cada vez fica mais claro que a aquisição de 
informação e aplicação do que foi absorvido são os 
principais ingredientes para o sucesso na 
Odontologia. E como é bom aprender com quem se 
dedica constantemente ao estudo de determinado 
tema. Por esse motivo, neste mês em que 
comemoramos o dia internacional da mulher, tive a 
honra de conversar com uma grande mente da 
Odontologia brasileira e referência no tema, a 
Professora Maria Luiza de Moraes Oliveira. 
Algumas de suas características marcantes são a 
generosidade em compartilhar e transmitir o 
conhecimento, bem como estimular a prática clínica 
baseada em evidências científicas de qualidade.

Entrevistada: Maria Luiza de Moraes Oliveira

Graduada pela Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
especialista Saúde Coletiva e Dentística e 
mestre em Dentística pela University of Iowa 
(EUA). Atualmente é professora da Faculdade 
de Odontologia da UFMG e se destaca como 
cirurgiã-dentista na área de manutenção 
preventiva, em seu consultório particular.

Entrevistadora: Lívia Fávaro Zeola

Professora da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG)

Doutora em Clínica Odontológica (PPGO.UFU)

Ela possui diversos capítulos de livros escritos 
sobre o tema, além de ser autora do livro: 
Manutenção Preventiva em Pacientes com 
Restaurações Estéticas. Recentemente, durante a 
pandemia, a Profa. Maria Luiza juntamente com seu 
pai, o cirurgião-dentista e professor Dr. Fernando de 
Carvalho Oliveira, publicaram o e-book “Adequações 
no Protocolo de Manutenção Preventiva em 
Pacientes com Restaurações Estéticas” (Figura 1).

Figura 1: E-book “Adequações no Protocolo de Manutenção 
Preventiva em Pacientes com Restaurações Estéticas”. 

Clique aqui

para baixar

https://bit.ly/ebookmarialuiza01
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Livia: Maria Luiza, para começarmos, 
gostaríamos de conhecer sua história com a 
Odontologia. Quais foram as motivações para 
escolher a profissão e decidir os caminhos a 
serem seguidos na carreira?

Livia: Então vamos falar da manutenção 
preventiva. Você é uma das grandes 
referências do tema em nosso país. Nesse 
sentido, como você definiria esse campo da 
Odontologia e a importância dele para a 
prática clínica diária?

Maria Luiza: Sempre quis trabalhar com Educação. 
Com 18 anos, tornei-me professora de crianças, em 
uma escola de ensino fundamental, e iniciei o curso 
de Pedagogia. Logo, percebi que não seria 
completamente realizada nesse caminho e ingressei 
na Odontologia. Além do meu pai (minha grande 
referência), fui enormemente influenciada pelo livro 
de Dentística do Prof. Baratieri (que já abordava 
aspectos preventivos da especialidade) e pelos 
estudos do Prof. Jaime Cury. 



Recém-formada, fiz um curso de aperfeiçoamento 
em Odontopediatria, enquanto aguardava os 2 anos 
exigidos pela legislação da época para iniciar uma 
especialização. Em 1994, fui para os Estados 
Unidos, para estudar em Iowa, onde fiquei por quase 
3 anos. Fiz lá o mestrado em Dentística e 
especializei-me também em Saúde Coletiva. 
Participei como ouvinte de várias aulas e atividades 
do curso superior de formação de Higienistas 

(que trabalham com a Odontologia Preventiva nas 
clínicas americanas) e escrevi a minha tese sobre 
as adequações necessárias no protocolo preventivo 
de pacientes com restaurações. Naquela 
universidade, os tratamentos estéticos eram 
realizados dentro de uma visão de vanguarda, mas 
conservadora, com a utilização de resinas 
compostas para fechamentos de diastemas, 
transformações de dentes conóides, e de laminados 
cerâmicos para dentes manchados por tetraciclina, 
por exemplo. Os procedimentos restauradores 
estéticos nunca se opunham aos conceitos básicos 
de promoção de saúde. 



Meu objetivo era voltar para o meu país e trabalhar 
nessa filosofia. Hoje, sou professora (20 horas) da 
FOUFMG e tenho meu consultório no Grupo 
Odontológico Mangabeiras, em Belo Horizonte.

Maria Luiza: Eu me considero uma estudiosa, 
apaixonada pela manutenção preventiva e pela 
oportunidade que ela me oferece de educar para a 
saúde, de acolher cada ser humano na sua 
individualidade e de alcançar resultados com 
procedimentos acessíveis a um grande número de 
pessoas.



Sempre defendi o lugar de destaque que a 
Odontologia Preventiva deve ter na prática clínica, 
independentemente da idade do paciente ou da 
especialidade, como alicerce de qualquer 
planejamento. Evitar doenças, detectar 
precocemente, intervir minimamente, garantir a 
longevidade dos tratamentos necessários...  A 
manutenção preventiva é um processo que se 
estende por toda a vida do paciente. E o dentista 
deverá estar presente e apto a conduzi-lo, de acordo 
com os diferentes contextos.

Nessa publicação, eles trazem um compilado de 
informações de maneira clara e objetiva, que 
favorecem a obtenção de conhecimentos sobre o 
tema, os quais podem ser aplicados já no dia 
seguinte na clínica odontológica. Uma das grandes 
mensagens que fica deste e-book é uma frase muito 
utilizada pela Profa. em todas as suas aulas: “Em 
Odontologia preventiva, o procedimento evitado 
vale mais que o procedimento executado”. 
Recomendo a leitura completa do e-book e que 
assistam ao vídeo a seguir, no qual a Profa. traz 
ricas informações sobre o tema.



Agradeço profundamente à Profa. Maria Luiza por 
ter aceitado nosso convite e por sua busca 
constante em elevar o nível da Odontologia. Sem 
mais delongas vamos a esse bate-papo repleto de 
informações e inspiração.
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O objetivo de quem incorpora essa visão será 
sempre promover saúde, através de qualquer tipo de 
conduta profissional:  uma entrevista, uma 
postagem nas redes sociais, uma consulta, um 
tratamento complexo ou uma orientação a um 
grupo de pessoas.

Não podemos incorrer no erro de supervalorizar 
procedimentos executados e desvalorizar a parte 
educativa da consulta preventiva. Verdadeiramente, 
a saúde é conquistada através da conscientização 
sobre autocuidado e estilo de vida adequado 
(Figuras 2 e 3).

Ao mesmo tempo, temos que continuar apoiando e 
lutando por medidas coletivas que tenham impacto 
na redução de doenças (fluoretação da água de 
abastecimento, restrição do consumo de 
refrigerantes nas escolas, avisos dos malefícios do 
cigarro nas embalagens dos produtos, por 
exemplo).

Maria Luiza: Em primeiro lugar, fazer a reflexão: eu 
realmente valorizo, acredito e gosto de trabalhar em 
manutenção preventiva?

Se a resposta for positiva, compreender a 
importância de dois pilares: o conhecimento 
multidisciplinar (para lidar com os possíveis 
diagnósticos, fatores de risco e abordagens 
envolvidas na consulta preventiva) e o cuidado (para 
examinar, compreender particularidades de vida do 
paciente e escolher a melhor maneira de conduzir o 
processo). 

A partir daí, utilizar todos os recursos possíveis, 
desde procedimentos, avanços tecnológicos e 
prescrição de produtos de higiene oral disponíveis, 
até diferentes estratégias para motivação do 
paciente.



É fundamental explicar ao paciente cada objetivo. É 
difícil mudar hábitos, mas isso se torna impossível 
se a necessidade da mudança não estiver 
absolutamente clara. 

 

Gosto sempre de ressaltar que, quem tem 
conhecimento, treinamento e informação de 
qualidade consegue, se necessário, simplificar 
protocolos clínicos e de higiene oral, de maneira que 
se tornem apropriados a situações específicas.

Livia: O processo de manutenção preventiva 
necessita da integração e interação entre 
paciente e profissional. No entanto, nem 
sempre é fácil atingir esse objetivo. Assim, 
quais dicas você daria aos profissionais para 
motivar o paciente a colaborar com todo esse 
processo?

Figura 2: Paciente orientado (apoiado) quanto as técnicas de 
higiene com fio dental para o autocuidado.

Figura 3: Paciente instruído quanto as técnicas de escovação 
para o autocuidado (apoiado). O paciente conscientizado sobre 
a importância da manutenção preventiva e sobre o 
espaçamento das consultas de acordo com o risco a doenças 
sabe que, mesmo com o autocuidado, o retorno ao consultório é 
fundamental.
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Maria Luiza: O paciente conscientizado sobre a 

importância da manutenção preventiva e o 

espaçamento das consultas de acordo com o risco 

a doenças sabe que, mesmo com o autocuidado, o 

retorno ao consultório é fundamental.



A pandemia nos trouxe a oportunidade de valorizar 

o que é realmente essencial. Percebo que os 

pacientes estão mais preocupados com aspectos 

relacionados à saúde, ao controle de biossegurança, 

à qualidade do profissional que escolhem. E que 

muitos já compreenderam a importância da 

Odontologia para a saúde geral e qualidade de vida. 

Cabe a nós mantermos a luta pela ética profissional, 

pela veiculação da informação de qualidade, pela 

valorização do cirurgião-dentista. Claro que 

continuarão existindo as pessoas conduzidas pelos 

modismos, pelas imagens (muitas vezes falsas) das 

redes sociais, pela busca do sorriso padrão, pela 

negação do envelhecimento, ainda que, para isso, 

tenham que comprometer a saúde.



Cada paciente terá que escolher o perfil de 

profissional que deseja, assim como cada 

profissional terá que definir o tipo de clínica que 

quer construir. Eu escolhi ser aquela profissional 

que acompanha o paciente por toda a vida, que 

busca contribuir para a saúde através da educação 

e da ciência, cuja recompensa virá na satisfação de 

fazer o trabalho com dedicação, qualidade e de 

permanecer fiel aos meus objetivos (apesar de, 

muitas vezes, não ser o que “o mundo” considera 

mais vantajoso).

Maria Luiza: Faça seu trabalho pelo propósito e não 
pelo reconhecimento. Não banalize a Odontologia 
Preventiva (Vídeo).

Livia: Estamos passando por uma fase de 
incertezas devido a pandemia do novo 
coronavírus. Para você, qual o impacto dessa 
nova realidade na manutenção preventiva e 
quais as perspectivas futuras dentro deste 
campo da Odontologia?

Livia: Para finalizar, gostaria que você 
deixasse uma mensagem a todos os 
cirurgiões-dentistas de nosso país que 
desejam aplicar os conceitos da manutenção 
preventiva em sua prática clínica diária. Por 
onde começar e em quais locais buscar 
informações sobre o tema para tomada de 
decisões? 
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Vídeo: Assista a Prof. Maria Luiza sobre a importância da 
prescrição personalizada e da não generalização da informação 
para o leigo; além de como ter e gerar entusiasmo.

Divulgue informações importantes (por exemplo, 
“todos devem usar dentifrícios fluoretados, pelo 
menos duas vezes ao dia”), mas não capacite o 
leigo a fazer escolhas que dependam de um 
diagnóstico ou que possam mascarar um problema 
que necessite de cuidado profissional 
(medicamentos para lesões de mucosa, dentifrícios 
para controle de hipersensibilidade dentinária, 
enxaguantes bucais com componentes 
antimicrobianos, por exemplo) (Figura 4).

https://youtu.be/3b9Hdu0g3z4
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Aprendi com meu pai a sempre tentar “fazer o 
comum de maneira incomum”. Se for explicar, que 
seja com clareza e sem pressa. Se for examinar, 
que seja com toda a atenção e capacidade de 
diagnóstico. Se for fazer a profilaxia, que seja com 
excelência. Se for anestesiar, que seja 
proporcionando o máximo de conforto ao paciente. 
Se for fazer um reparo, que seja com a melhor 
técnica restauradora. 



Existem várias publicações de qualidade, livros e 
artigos de acesso fácil pela internet (através do 
“Pubmed”, por exemplo). No e-book que 
disponibilizei (Figura 1), com a única intenção de 
divulgar o conhecimento e o entusiasmo pela 
manutenção preventiva, coloquei várias referências 
que podem servir de base para quem quiser se 
aprofundar. É importante verificar a procedência e a 
qualidade da informação. E, pensando em produtos, 
lembrar que eles são continuamente lançados no 
mercado, o que exige atualização constante de 
quem faz a prescrição.



E como mensagem final, deixo uma opinião pessoal: 
uma profissão de saúde não pode ser guiada pelo 
dinheiro, promover a exclusão do diferente, impor 
padrões de beleza em que poucas pessoas se 
encaixem e incentivar a busca da estética a 
qualquer preço. Honorários têm que ser a 
consequência do procedimento bem indicado e 
executado. Teremos a melhor Odontologia do 
mundo, quando ela for acessível à maior parte da 
população. Enquanto ela for exclusividade de uma 
parcela de profissionais, atendendo a um pequeno 
número de pessoas privilegiadas, não poderemos 
descansar.

Figura 4: Divulgue informações importantes, mas não capacite 
o leigo a fazer escolhas que dependam de um diagnóstico ou 
que possam mascarar um problema que necessite de cuidado 
profissional.
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Eu uso,
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Guia para Confecção 
de Facetas: Uveneer 
Kit (Ultradent)

Produto Avaliado:

Ah, as resinas compostas!!! Que material 
maravilhoso, versátil e fácil de utilizar. 
Fácil? Nem sempre, né? Como um artista, o 
dentista tem que tornar o abstrato 
(conhecimento da anatomia) em prática 
(restauração com forma adequada). E 
assim como os artistas, o dentista vai 
aprimorando o seu conhecimento e as 
técnicas para fazer com que suas 
restaurações, cada vez mais, mimetizem o 
natural.



	Em alguns casos, mesmo com bastante 
treinamento, existe uma curva de 
aprendizado longa para ficar satisfeito com 
a forma da restauração. Em outras 
situações, até conseguimos esculturas 
espetaculares, mas a custo de um tempo 
clínico inviável. E justamente pensando em 
simplificar a técnica restauradora e 
otimizar o tempo clínico, existe um guia 
para confecção de facetas em resina que 
permite a criação de facetas diretas e 
indiretas de forma simétrica e previsível.

Interessou? 

Então, veja a opinião 
de experts que usam 
e indicam o guia para 
Confecção de Facetas 
(Uveneer Kit, 
Ultradent). 

Uveneer Kit, Ultradent

Imagens: Cortesia de Stella Braga
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Em 1922, Saramago disse a seguinte frase: “Não 
tenha pressa, mas também não perca tempo”. Na 
minha rotina clínica, vejo colegas rotulando, 
equivocadamente, as transformações de sorrisos 
em resinas compostas como segunda opção frente 
às cerâmicas, seja pela desvalorização pelo próprio 
profissional, devido ao paradigma que devemos 
cobrar mais "barato" nas restaurações com resinas 
do que com cerâmicas; ou pela exigência de maior 
habilidade do operador, já que no caso das resinas 
não conseguimos transferir a responsabilidade 
estética para o técnico.

 

O Sistema Uveneer da Ultradent é uma ferramenta 
constituída por guias confeccionadas dentro dos 
padrões estéticos da proporção áurea, 
desenvolvidas para auxiliar o dentista na execução 
da última camada das facetas em resinas, devido à 
dificuldade operacional desta etapa. Desta forma, 
ao escolhermos o tamanho da guia do incisivo 
central, o tamanho dos demais elementos já estará 

automaticamente determinado. Outro benefício 
desse sistema, é a obtenção de uma superfície 
uniforme, brilhante, e sem porosidade, devido ao 
posicionamento da guia entre a resina e o 
fotoativador diminuir a ação do oxigênio nesta 
última camada durante a fotoativação.



Valorizo o tempo disponível para atuar em minha 
clínica e, com o Uveneer, consegui otimizar esse 
tempo. Considerando o número de consultas 
necessárias para finalizar um tratamento com 
cerâmicas, o custo biológico para o paciente e da 
nossa hora clínica, concluímos que, como diria o 
professor Bruno Reis, "resina não é plano B”. Uso e 
recomendo o Sistema Uveneer da Ultradent por ser 
extremamente versátil e por otimizar meu tempo 
com qualidade (Figuras 1 a 3).

Opinião:

Profissional: Stella Braga de Oliveira Cabral

Mestre em Prótese Dentária;

Especialista em Implantodontia e Prótese 
Dentária

Eu uso, 
eu indico!

Parecer: 

Figura 1.1: Aspecto inicial do sorriso, com indicação de 
transformação dos incisivos centrais.
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Figura 1.2: Guias com resina em posição e remoção dos 
excessos da resina composta antes da fotoativação.

Figura 2.3: Utilização da guia para a confecção da concha 
palatina.

Figura 2.4: Escultura da restauração finalizada e otimizada pelo 
sistema de matriz.

Figura 2.5: Sorriso após a finalização da restauração com 
sistema de matriz guia para facetas.

Figura 3.1: Aspecto inicial de sorriso com ligeira alteração do 
contorno gengival.

Figura 1.3: Restaurações confeccionadas com sistema de 
matriz para facetas em dentes anteriores.

Figura 2.1: Restauração classe IV insatisfatória.

Figura 2.2: Restauração insatisfatória removida e cavidade 
classe IV.
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Figura 3.2: Utilização da guia do incisivo central como guia
cirúrgico através da marcação gengival por compressão em
gengivoplastia.

Figura 3.6: Gengivoplastia finalizada.

Figura 3.3: Marcação da margem gengival após compressão
pela guia, definindo a área que será removida durante a
gengivoplastia.

Figura 3.4: Remoção do tecido gengival de acordo com a
marcação feita pela guia.

Figura 3.5: Conferência da margem gengival e zênite após a
remoção do tecido.
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Profissional: Andréa Brito

Mestre e Doutora em Dentística 

Diretora do Evoluzione Cursos Recife

Coordenadora do curso Excelência Estética 
Diretas e do curso de Residência em 
Harmonização Orofacial do HOF Dental 
Academy/Evoluzione cursos

A busca por técnicas mais previsíveis e eficazes na 
reabilitação estética de dentes anteriores com 
resinas compostas faz parte da rotina dos dentistas 
na atualidade. As facetas estéticas diretas 
devolvem a função e a estética de dentes 
anatomicamente comprometidos, através de 
mínimo ou nenhum desgaste dentário.1,2 Porém, 
sabe-se que a confecção de múltiplas facetas 

Opinião:
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diretas em resina não é tarefa fácil quando se pensa 
na padronização da forma, tamanho e espessura 
das mesmas.



Diante da demanda de técnicas mais ágeis e 
previsíveis, o sistema de facetas pré-moldadas 
Uveneer – Ultradent Company, foi desenvolvido com 
o intuito de padronizar as facetas de forma 
previsível e simétrica. 2-4



O Sistema Uveneer apresenta moldes autoclaváveis 
de acetato da superfície vestibular dos dentes 
pré-molares, caninos e incisivos superiores e 
inferiores em 2 tamanhos: Large e Medium.



Meu protocolo pode variar de acordo com a 
quantidade de dentes a serem facetados, podendo 
usar de forma direta quando vou restaurar até 
quatro dentes ou de forma semi-direta quando todo 
o sorriso será modificado. É interessante medir os 
tamanhos das superfícies vestibulares dos dentes 
do paciente e selecionar a cor da resina 
previamente. Na minha opinião, sugiro uma resina 
de opacidade intermediária (body/corpo) para a 
técnica direta e uma resina de maior translucidez 
(enamel/esmalte) para a técnica semi-direta, 
cimentando-a com a resina de opacidade 
body/corpo, o que traz um resultado mais natural.



A lisura superficial inicial após a fotopolimerização 
da resina através do sistema Uveneer já é muito 
satisfatória. Na minha prática clínica, gosto de 
realizar uma definição adicional dos mamelos após 
essa etapa, com pontas diamantadas e o sistema 
de acabamento e polimento Jiffy polisher/Ultradent, 
que garante um resultado natural e um polimento 
duradouro da superfície da resina.   



Indico e uso o sistema Uveneer em minha rotina 
clínica e em meus cursos, devido à facilidade 
técnica e aos resultados previsíveis através da 
utilização dos moldes para as facetas de resina 
composta (Figuras 4 e 5).

Eu uso, 
eu indico!

Parecer: 

Figura 4: Sistema Uveneer - Moldes incisivos centrais (Large e 
Medium).

Figura 5: Preenchimento do molde com resina Forma/Ultradent 
cor B1B.
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Profissional: Mauro Itaru Honda

Mestre em Dentística

Profissional: Paulo Tomio Minami

Especialista em Dentística
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Várias técnicas surgem a todo momento, 
melhorando e facilitando nosso trabalho clínico. 
Neste sentido, surge o Uveneer. Idealizado pela Dra. 
Sigal Jacobson, é um conjunto de matrizes ou 
formas acrílicas indicadas para confeccionar 
facetas diretas em resina composta. A proposta é 
muito interessante, pois assegura a simetria, 
anatomia e velocidade clínica comparado à 
escultura a mão livre; obtendo resultados mais 
previsíveis com simplicidade técnica. O Uveneer 
pode ser autoclavado e reutilizado diversas vezes. 

Não é necessário nenhum isolante, pois funciona 
como uma matriz comum de poliéster, 
separando-se da resina composta fotopolimerizada 
e deixando a superfície lisa e brilhante.



Em nossa opinião, seu uso pode ser estendido para 
outras indicações como classes V, classe IV 
extensa, fechamento de diastema, e enceramento. A 
técnica estratificada também pode ser realizada 
com a aplicação inicial de dentina e todas 
características histológicas interna e, depois, a 
última camada com a Uveneer como esmalte 
(Figura 6).

Opinião:

Alguns cuidados devem ser 
tomados como:

• Aplicação cuidadosa da resina composta 
à Uveneer, para não acrescentar bolhas na 
superfície.



• Remover ou alisar a resina que estiver 
além da Uveneer para dar acabamento e 
não permitir seu recobrimento. Caso 
contrário, não sairá após a polimerização.



• Alinhamento das formas facilitado com a 
haste como referência.



• Observar a espessura da Uveneer 
compensando o volume empregado de 
resina para não ter nem vestibularização 
nem lingualização da faceta.



• Limpeza após uso com algodão 
embebido em álcool, sem movimentos 
bruscos para manutenção da lisura da 
superfície garantindo a facilidade de 
remoção.



• Jamais utilizar com resina acrílica pois irá 
se fundir ao material.
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Nós usamos, 
nós indicamos!

Parecer: 

Figura 6.1: Paciente de 24 anos, com queixa sobre leve 
alteração de cor e fratura no elemento 11.

Figura 6.2: O planejamento foi realizado com enceramento, 
tendo como guia o kit Uveneer.

Figura 6.3: Seleção do tamanho adequado da matriz e posterior 
carregamento com resina composta (Forma, Ultradent). Cada 
elemento é confeccionado individualmente.
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Figura 6.4: O modelo de trabalho (não encerado) deve ser 
isolado com cianoacrilato.

Figura 6.5: Preenchimento da matriz com resina mais saturada 
na cervical.

Figura 6.7: Verificação de ausência de bolhas, por vestibular.

Figura 6.6: Preenchimento da matriz com resina de esmalte.

Figura 6.8: Adaptação da matriz no modelo de gesso. O excesso de resina (extravasado) deve ser removido antes da fotoativação.
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Figura 6.9: Fotoativação com a matriz Uveneer posicionada. Figura 6.11: Após acabamento e polimento do 21 e com este 
em posição no modelo, as facetas dos demais dentes são 
confeccionadas sucessivamente e individualmente.

Figura 6.13: Aspecto após a cimentação com resina 
termo-modificada.

Figura 6.12: Limpeza da matriz com álcool 70% e gaze.

Figura 6.10: Faceta em resina indireta do dente 21, antes do 
acabamento e polimento.
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O COMEÇO
DE Tininha Gomes



O Começo - tininha gomes

E a nossa convidada desse mês de março (mês que 
se comemora o dia das mulheres no dia 08) para a 
coluna “O COMEÇO”, é nada mais e nada menos que 
Tininha Gomes! Ela é uma unanimidade na 
odontologia no tema escultura-anatomia e 
enceramento. Agradecemos a nossa convidada por 
responder as perguntas para todos poderem 
conhecê-la melhor aqui. 



E já adianto para vocês.... Essa entrevista está cheia 
de dicas boas.... Aproveitem!

Tininha Gomes: Desde minha infância eu sonhava 
em ser dentista. Mas a odonto não foi minha 
primeira profissão. Fiz fisioterapia por não ter a 
graduação em odontologia na minha cidade na 
época e, alguns anos depois, um curso técnico de 
prótese dentária. Somente aos 34 anos, ingressei 
na faculdade de odontologia para realizar meu 
sonho de infância. E, sou hoje, uma apaixonada por 
esta profissão.

Bruno: Como foi o seu começo?

Parabéns a 
todas as 
mulheres 
pelo seu 
mês!
Então, vamos as perguntas.

Entrevistada: Tininha Gomes

Mãe, esposa, mulher, empresária, dentista, 
técnica em prótese dentária e muitas outras 
coisas.

Entrevistador: Bruno Ferreira

Clínico – Consultório Particular 

(Rio de Janeiro-RJ)

Auditor/Perito Petrobras

Palestrante em diversos congressos
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Bruno: De onde veio essa paixão 
enorme pela profissão? E como deixar 
ela em alta?

Tininha Gomes: A paixão pela odontologia surgiu 
quando, aos 11 anos, fui fazer um tratamento 
dentário e me encantei com tudo aquilo. Assim, 
tinha firme este propósito de que um dia seria uma 
dentista!



Como fisioterapeuta eu trabalhava com crianças 
especiais e utilizava de mnemotécnica e cores para 
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a concentração dos meus pacientes. Essa 
experiência eu trouxe para a odontologia, 
especificamente para a anatomia dental. Sempre foi 
um tema difícil e eu observava que as pessoas não 
seguiam uma técnica e não conheciam os inúmeros 
constituintes dentais. Então comecei a dar aula para 
pequenos grupos adicionando cores e fazendo 
relações com figuras. Foi onde nasceu minha 
técnica que levou os meus alunos a produzirem 
excelentes dentes em apenas 3 dias. Como 
consequência da criação da técnica, desenvolvi 
também uma cera e um instrumental que facilitasse 
a execução da anatomia. E claro, em meio a tudo 
isto, nasceu o meu livro Pérolas!

Tininha Gomes: Hoje a odontologia é uma profissão 
muito abrangente. E, além disto, cresce em 
tecnologia a cada ano. Mas, mesmo assim, sinto 
que ela é bipolarizada: com compromisso x sem 
compromisso; com ética x sem ética; imediatista x 
cautelosa; analógica x digital; só face x só dentes... 
e por aí vai! Mas continua sendo a melhor profissão 
do mundo!

Tininha Gomes: As coisas nunca foram fáceis e, é 
claro, tive momentos de muitas dificuldades. 
Embora, às vezes, tudo parecia estar contra, eu não 
desisti. E é o conselho que dou aos meus alunos: 
jamais desistir! Nenhuma estrada é reta, calma e 
sem obstáculos. Se realmente quer vencer, persista. 
Vá em busca daquilo que te motiva e que você ama. 
Se existe amor, existe sonho e persistência. Às 
vezes chamo isso de “teimosia”. Com equilíbrio, 
claro, mas suficiente para te tirar do lugar!

24

Bruno: Como você vê a odontologia 
atualmente?

Bruno: Que dica daria para os 
profissionais que estão começando e 
para os que estão desmotivados?

Tininha ministrando treinamento para técnicos em prótese 
dentária e dentistas.

Treinamento teórico e prático em Liechtenstein.

“Ensinar é uma arte, feita com a alma, doada com as mãos e 
com as palavras! Este é meu Dom!”
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Um momento muito especial a Tininha Gomes: a inauguração 
do IDAC: maior Centro de Anatomia Dental.

Tininha Gomes: É bem difícil definir a palavra 
SUCESSO. Para mim ela é um verdadeiro sinônimo 
de CONQUISTA. Tenho sucesso por ter saúde, por 
conquistar uma família, por gerenciar uma equipe 
feliz, por ser livre e sem preguiça! 



Não adianta não amar aquilo que você faz! Se não 
ama estar todos os dias no seu trabalho é porque 
tem algo de errado. Busque dentro de você sua 
verdadeira paixão sem se importar com o que as 
pessoas irão pensar! A preocupação com o outro é 
a maneira mais fácil de você destruir os seus 
sonhos!

Bruno: Qual o significado da palavra 
“SUCESSO” para você?
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Lucas Pizzolotto

Especialista em dentística pela UFSC

Mestre em dentística pela UnG

Doutorando em materiais dentários pela UFRGS

Clínico em tempo integral e professor de cursos de 
pós-graduação.

Olá queridos Streptoleitores, 
bem-vindos ao nosso número 
de março/21!



O tempo passa e há 1 ano os consultórios 
estavam proibidos de atender – exceto 
urgências e emergências – e você lá, jogadão 
de pantufa de coelhinho no sofá da sala 
sonhando em preparar aquela facetinha, não 
é?



fun - @streptotiras

Pois os tempos mudaram, por enquanto podemos atender, mas com o cuidado redobrado. Sendo assim, o 
Streptotiras ensina você como realizar alguns procedimentos em épocas pandêmicas:

28

1- Aplicação de “botoqui”:

2- Extração



Lembrando o cuidado com 
esses novos equipamentos...

fun - @streptotiras
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3 – Logo, a sutura:

Prezados colegas, somos guerreiros e iremos 
passar firmes por mais essa luta tomando os 
devidos cuidados necessários para que a nossa 
saúde, e a de nossos pacientes, não sejam 
afetadas. Desejo que todos consigam tomar a 
vacina o quanto antes para seguirmos cuidando de 
quem confia sua saúde oral a nós. 



Um forte abraço!

OBS: Nossa coluna visa o entretenimento e o 
bom humor, os procedimentos são meramente 
ilustrativos. Não tente isso no seu consultório.
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Valessa F Carvalho1, Túlio H Spini2, Késsia 
S F M Guimarães3, Letícia L Borges4, 
Christiano M Correia5, Pedro H R Spini6



1 Doutoranda em Periodontia – FORP-USP. Especialista 

em Periodontia – AORP. Professora do Instituto ZION.


2 Professor de Cirurgia Instituto Zion, Cirurgião Dentista 

Instituto Zion, Especialista em Bucomaxilofacial, 

Patologia e Pacientes com Necessidades Especiais.


3 Doutora e Mestre em Odontopediatria – FORP-USP. 

Especialista em Odontopediatria – AORP. Professora do 

curso de Odontologia no Centro Universitário de 

Goiatuba / UNICERRADO.


4 Graduanda em Odontologia – Centro Universitário de 

Goiatuba / UNICERRADO. 


5 Doutor em estomatologia UNESP Araçatuba. Mestre 

CTBMF Hosp Heliópolis. Especialista CTBMF Santa 

Casa/SP. Professor de CTBMF Uniube. Cirurgião 

Dentista HC/UFTM / Ebserh


6 Mestre em Clínica Odontológica Integrada – 

PPGO.UFU. Especialista em Dentística – FORP-USP. 

MBA em gestão empresarial – FGV. Professor do 

Instituto ZION.

Aplicabilidade Clínica:

É comum a reabilitação em áreas edêntulas 
com implantes dentários, sendo que a 
osseointegração não é mais questionada 
devido à alta taxa de sucesso. Assim, os 
grandes desafios do cirurgião dentista são o 
correto posicionamento do implante, 
considerando a perspectiva 3D do alvéolo, e a 
manutenção funcional e estética na fase final 
do tratamento. Em razão da perda de tecido 
no alvéolo cicatrizado, é fundamental a 
reconstrução óssea por meio de enxerto 
ósseo e membrana, somando ainda o enxerto 
conjuntivo para devolver o volume do rebordo.

Objetivo:

Palavras-chaves: Implante Dentário; Reconstrução 
óssea horizontal; Periodontia.

Descrever, por meio de relato de caso clínico, 
tratamento de defeito ósseo horizontal, em área 
anterior de maxila, pela ROG associada à enxerto 
conjuntivo subepitelial e instalação de implante 
imediato.

Introdução:
O processo alveolar é dente-dependente, e a perda 
óssea, em destaque na área vestibular, tanto em 
largura quanto em altura é inerente do processo de 
cicatrização.1-3 Alterações dimensionais após um 
ano de exodontia geram defeitos ósseos horizontais 
próximos de 50%, sendo que dois terços das 
mudanças totais ocorrem nos primeiros três meses 
de cicatrização.2 O implante dentário é opção 
terapêutica favorável para reabilitar área edêntula, 
porém, o sucesso da terapia depende de parâmetros 
biológicos, como o volume ósseo para instalação do 
implante em posição tridimensional favorável.4 



A reconstrução óssea alveolar, por meio da 
regeneração óssea guiada (ROG), tornou-se 
excelente opção de tratamento com o objetivo de 
aumentar o volume ósseo e favorecer o suporte 
para implantes dentários.5-7 Os ossos xenógenos 
são arcabouços para a angiogênese e osteogênese, 
enquanto as membranas reabsorvíveis de colágeno 
têm função de estabilizar o coágulo e barrar a 
invasão de células epiteliais, mantendo a estrutura 
para a regeneração de novo tecido ósseo.5 Isso, 
associado ao enxerto de tecido conjuntivo, trará 
estabilidade biológica na área do implante, 
favorecendo positivamente o contorno gengival, que 
melhorará a quantidade e a qualidade do tecido 
mole peri-implantar.8
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Relato de caso:
Paciente do sexo masculino, 21 anos de idade, com 
ausência do dente 11 relatou comprometimento 
estético na área. No exame clínico e por imagem, 
verificou-se ausência de volume ósseo vestibular 
(Figuras 1 a 3).

Na história pregressa, baseada no relato do 
paciente e documentação odontológica, 
identificou-se o motivo da exodontia do dente 11 
devido a reabsorção radicular após traumatismo 
(Figuras 4 a 6).

Figura 1: Vista intraoral, mostrando ausência dentária do 
elemento 11.

Figura 4: Paciente após trauma de acidente de bicicleta em 
2012 (Fotografia do arquivo do paciente).

Figura 5: Vista intraoral após traumatismo dentoalveolar 
(Fotografia do arquivo do paciente).

Figura 2: Vista incisal evidenciando perda de volume ósseo na 
região de ausência do dente 11.

Figura 3: Imagem tomográfica cone beam apresentando na 
região do dente 11 defeito horizontal favorável, devido à 
presença de osso medular.

Figura 6: Periapical, realizada em 2019, com radiolucidez no 
terço cervical do dente 11, mostrando área de reabsorção 
(Radiografia do arquivo do paciente).



Artigo de Caso Clínico
iK Journal; 2021 (mar); 02 (03); 30-36iK Journal; 2021 (mar); 02 (03); 30-36

Entendendo os fatos antecedentes, foi proposto 
realizar a ROG, aproveitando o mesmo tempo 
cirúrgico para a instalação de implante dentário e 
ganho de qualidade de tecido mole, com enxerto de 
tecido conjuntivo (Figura 7).

Realizou-se incisão relaxante na distal do 13 e 
sulcular no dente 21, devido à presença de implante 
dentário no dente 22. O retalho total foi descolado, 
e, em seguida, iniciou-se a perfuração pela fresa 
lança. As demais brocas foram escalonadas para 
preparar o leito ósseo para a instalação do implante. 
Em seguida, o leito receptor foi decorticalizado para 
expor a medular óssea (Figura 8) e instalou-se 
implante cone morse (3,75x11 mm, EX, Neodent) 
(Figura 9). 

Nesta etapa, o defeito foi preenchido com enxerto 
ósseo (cerabone®, Straumann) e coberto com 
membrana de colágeno (Jason®, Straumann) 
(Figuras 10 e 11).
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Figura 7: Biomateriais utilizados no caso clínico e enxerto 
conjuntivo subepitelial removido do palato direito.

Figura 8: Decorticalização para promover nutrição sanguínea e 
início da instalação do implante.

Figura 9: Instalação do implante dentário 3 mm infraosseo, e 
travamento primário de 60 N/cm.

Figura 10: Preenchimento do defeito com enxerto ósseo 
xenógeno 0,5 – 1,0 mm, 1x 0.5 cc.

Figura 11: Membrana de colágeno de pericárdio suíno 
reabsorvível 15 mm x 20 mm posicionada acima do osso 
xenógeno, e estabilizada com sutura em periósteo.
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Para promover maior volume, estabilizou-se o 
enxerto conjuntivo subepitelial (Figura 12).

Foi realizada prótese provisória adesiva em resina 
composta, na região do dente 11, fixada na palatina 
dos dentes 12 e 21.



No pós-operatório de 7 meses, observa-se 
clinicamente a cicatrização completa do tecido 
mole, volume ósseo preservado, qualidade do tecido 
mole e estética satisfatória, ainda com a prótese 
provisória adesiva (Figura 15 e 16).

O retalho vestibular foi reposicionado com sutura de 
poliamida 5.0 (Techsuture) em colchoeiro horizontal 
e pontos simples (Figuras 13 e 14).

Figura 12: Enxerto conjuntivo subepitelial, removido da área 
anterior do palato direito, estabilizado com sutura.

Figura 13: Vista imediata vestibular, após a ROG.

Figura 15: Pós operatório de 7 meses, vista vestibular.

Figura 16: Pós operatório de 7 meses, vista de perfil 
evidenciando o volume alcançado.

Figura 14: Vista imediata incisal, após a ROG.

Discussão:
A ROG com membranas de colágeno e substituto 

ósseo bovino é indicada para reconstrução óssea, 

com altas taxas de sobrevivência de implantes 

colocados em locais com grandes deficiências de 

volume ósseo.5,7,9 
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A membrana reabsorvível de colágeno tem o 

objetivo de bloquear a migração de células 

indesejáveis oriundas dos tecidos epitelial e 

conjuntivo, devido a sua propriedade hidrófila e 

excelente interação com fibrina do coágulo 

sanguíneo na ferida operatória. Esse biomaterial 

facilita o procedimento de sutura10 e tem menor 

tendência à deiscência de tecido mole.7



Os substitutos ósseos xenógenos bovinos são 

predominantes por hidroxiapatita, em que suas 

partículas porosas permitem a penetração de novos 

vasos sanguíneos e a migração celular dos 

osteoblastos para o enxerto.11 É comum associar 

osso autógeno com xenógeno em 

reconstruções.9,12,7 No entanto, em defeitos rasos, 

como no caso clínico descrito, a principal vantagem 

de usar apenas substitutos ósseos é evitar as 

complicações da remoção de osso autógeno, como 

acesso em outra área cirúrgica e disponibilidade 

limitada. 



A opção por instalar o implante no mesmo tempo 

cirúrgico da ROG é viável, se houver estabilidade 

primária do parafuso.6 Uma das maiores vantagens 

da escolha de associar a reconstrução óssea, com 

implante e tecido conjuntivo é reduzir o número de 

cirurgias, a morbidade do paciente, além de 

alcançar sucesso em volume de tecido duro e mole. 

O enxerto conjuntivo tende a melhorar a 

estabilidade do nível ósseo, em área de implantes, 

mesmo que o benefício pareça ser mínimo 

clinicamente.8 Desta forma, é viável somar à ROG, 

implante dentário e enxerto conjuntivo por 

possibilitar a reconstrução 3D do rebordo alveolar, 

possibilitando o correto posicionamento do 

implante e otimizando qualidade e volume de tecido 

mole, promovendo função e estética para futura 

prótese sobre implante.

A ROG é indicada para reconstruir áreas de 

defeitos ósseos possibilitando o correto 

posicionamento tridimensional do implante 

dentário;

É imprescindível na ROG utilizar membrana, 

sendo a de colágeno reabsorvível indicado, 

em casos de defeitos favoráveis;

O enxerto conjuntivo é viável para melhorar a 

estabilidade e qualidade do tecido mole 

peri-implantar.

Conclusão:

valessa@outlook.com
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Introdução:
Em média, 85% da população mundial necessita de 
algum reparo ou substituição total de dentes e/ou 
outros tecidos da estrutura crânio-facial.1 
Pesquisadores de diversos países têm trabalhado 
com o desenvolvimento de materiais que ofereçam 
a maior quantidade possível de benefícios. De 
maneira geral, o que dirige as atuais pesquisas em 
biomateriais é a busca pela melhor interatividade 
com tecidos biológicos, e que estes favoreçam a 
recuperação e/ou mimetizem os mesmos 
(propriedades biomecânicas e processos 
físico-químicos, por exemplo).



O resultado disso é a geração de materiais 
biocompatíveis, bioinertes, bioativos, 
antimicrobianos, e biomiméticos, que quando bem 
indicados podem gerar muitos benefícios aos 
tratamentos odontológicos (Figura 1). Além disso, 
na Odontologia considerada como “moderna” (além 
da Odontologia Digital), a tecnologia de biomateriais 
tem sido muito utilizada na Odontologia 
Minimamente Invasiva. Tão importante quanto 
limitar o preparo da cavidade à remoção do tecido 
cariado infectado, a seleção do material restaurador 
é crucial para a prática de Mínima Invasão. É 
importante que o material restaurador se mantenha 
estável e funcional naquela superfície/tecido 
desfavorável. Os materiais bioativos (bio-interativos) 
desempenham dupla função: [1] substituir o tecido 
perdido; e [2] otimizar o reparo do tecido 
remanescente. Essas funções são possíveis através 
da deposição mineral na superfície do tecido e a 
formação de uma interface de adesão entre o 
material e o tecido biológico, sem a necessidade da 
aplicação de um sistema adesivo.

Aplicabilidade Clínica:

A presente revisão visa esclarecer conceitos 
sobre materiais bioativos na odontologia e 
fornece ao cirurgião-dentista uma visão geral 
e clara quanto ao uso desses materiais na 
prática da Odontologia Minimamente Invasiva. 
Foram descritos conceitos importantes, 
alguns dos principais mecanismos de ação, e 
os benefícios que esses materiais podem 
trazer aos tratamentos odontológicos. Assim, 
com os conceitos apresentados, o 
cirurgião-dentista será capaz de diferenciar 
materiais biocompatíveis, bioinertes, 
antimicrobianos, bioativos, e/ou 
biomiméticos, aprimorando suas habilidades 
para melhor indicação dos materiais na 
prática clínica.

Palavras-chaves: Biocompatível; bioinerte; 
antimicrobianos; bioativos; biomiméticos.
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Figura 1: Fluxograma de classificação dos Biomateriais. Lembre-se, existe a possibilidade de alguns materiais apresentar mais de uma 
propriedade, por exemplo ser bioativo e biomimético (Curodont Repair™), ser bioativo e antimicrobiano (biovidro- 45S5 Bioglass).
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Objetivo:

Revisão de 
Literatura:

Fornecer ao cirurgião-dentista informações gerais e 
claras sobre materiais bioativos, além da 
aplicabilidade clínica desses materiais, 
considerando os aspectos da Odontologia 
Minimamente Invasiva.

Materiais Biomiméticos (análogos biomiméticos) 
podem ser definidos como a forma sintética que 
exerce função similar à daquele natural.7 Esses 
materiais são desenvolvidos a partir da imitação de 
estruturas/materiais, processos físico-químicos, e 
mecanismos de ação, que ocorrem na natureza. Um 
exemplo simples de um processo natural que ocorre 
no nosso corpo e que os cientistas já conseguiram 
mimetizar é a mineralização do esmalte e da 
dentina.7 O termo remineralização biomimética é 
utilizado para se referir à remineralização da dentina 
de forma similar ao que naturalmente ocorre. Isto é, 
um processo complexo que promove a 
mineralização interna e externa da fibra colágena 
através de várias reações que ocorrem 
simultaneamente.8 Até o momento, os materiais 
biomiméticos capazes de atingir esse nível de 
mineralização são o CPP-ACP (Casein 
Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphate) 
e algumas fosfoproteínas da matriz dentinária.9



Para o esmalte dentário, existe um produto 
disponível comercialmente na Europa e nos Estados 
Unidos (Curodont™ Repair) que apresenta o 
mecanismo de ação biomimético para recuperação 
do esmalte desmineralizado. Esse produto é a base 
de um peptídeo sintético (P11-4), análogo (similar) a 
amelogenina, cuja principal indicação é a 
remineralização de lesões de cárie incipientes.10,11 

Alguns estudos apontaram uma recuperação 
significativa em volume de esmalte nesses casos. 
Além disso, benefícios desse peptídeo têm sido 
reportados quando utilizado em dentina cariada, 
tais como: proteção à degradação proteolítica e 
aumento na espessura da fibra colágena.12 A 
degradação da fibra colágena acontece quando as 
metaloproteinases da matriz são ativadas pela 
exposição do colágeno. A ativação dessas enzimas 
é intrínseca ao processo de desmineralização da 
dentina.13,14


Já se sabe que a longevidade das restaurações em 
tratamentos de lesões de cárie em dentina afetada é 
inferior quando comparada a dentina hígida.3 Isso 
acontece devido as diferenças biomecânicas, 
químicas e estruturais entre elas. Na dentina hígida, 
as fibras colágenas encontram-se preenchidas e 
envoltas por hidroxiapatita, isto é, estão 
mineralizadas e, consequentemente, essa dentina é 
mais dura, favorecendo a adesão. Já na dentina 
cariada, as fibras colágenas estão total, ou 
parcialmente, degradadas.3-5 Isso significa que os 
minerais intra e extra fibrilares já foram perdidos de 
forma que as propriedades mecânicas e adesão são 
afetados. 



Os materiais bioativos são capazes de remineralizar 
as fibras colágenas degradadas da dentina cariada, 
recuperando algumas propriedades perdidas, e 
favorecendo uma adesão dentro dos padrões 
clinicamente aceitáveis.6 Por esse motivo, a Mínima 
Invasão na remoção de tecido cariado faz sentido: 
menos tecido passível de remineralização seria 
removido, seguido de uma adesão clinicamente 
aceitável. A forma como isso acontece, pode 
envolver estratégias biomiméticas, isto é, inspiradas 
a partir do modelo de funcionamento natural. No 
entanto, os materiais bioativos não são 
necessariamente biomiméticos.

Como os materiais bioativos podem 
trazer benefícios aos tratamentos 
Odontológicos?

Materiais Biomiméticos
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Como funcionam os Materiais 
Bioativos?

Diferenciando Materiais 
Biocompatíveis, Bioinertes, Bioativos, 
Antimicrobianos e Regeneradores

O grande diferencial dos materiais que conseguem 
diminuir os efeitos dessas enzimas que “quebram o 
colágeno” é que eles podem liberar partículas como 
Cálcio e Zinco, “imobilizando-as” através de uma 
cobertura significativa de mineral e impedindo que 
elas continuem a degradar o colágeno daquela 
dentina.15 Cimentos a base de silicato de cálcio, 
como o MTA, são bons exemplos que podemos citar 
de materiais que além de induzir essa 
mineralização, sendo bioativos, são também 
biocompatíveis.16 Uma cobertura de hidroxiapatita 
também pode ser formada (visando a 
remineralização dentinária) através do jateamento 
de biovidros. 



Os biovidros são vidros biocompatíveis de 
composição muito similar a dos nossos dentes e 
ossos, isto é, por partículas de sílica, óxido de 
cálcio, fósforo, e sódio, que interagem com os 
fluidos dos tecidos e formam uma camada de 
hidroxiapatita carbonatada muito similar a HAP 
natural.17 Essa camada é considerada bioativa que, 
além de proteger e favorecer a remineralização, não 
precisa ser removida para a aplicação de cimentos 
de ionômero de vidro e de adesivos 
auto-condicionantes.18 No entanto, é importante 
lembrar que, até o momento presente, não existe 
material capaz de remineralizar imediatamente a 
dentina. O que existe são aqueles que apresentam 
benefícios terapêuticos e protegem as fibras 
colágenas até que ela seja remineralizada.2



Também têm sido incorporados no mercado 
odontológico os chamados giômeros, que são 
materiais a base de resina composta e partículas 
específicas de vidros pré-reagido (SPRG). O 
diferencial desse material restaurador é a maior 
liberação de fluoreto quando comparados a resinas 
compostas convencionais. No entanto, mais 
pesquisas precisam ser realizadas para confirmar a 

efetividade da liberação de flúor desse material. 
Além disso, a liberação de partículas desse material 
polimérico pode prejudicar significativamente as 
propriedades mecânicas e a performance clínica, 
sendo inferior quando comparado às resinas 
compostas convencionais.19



Pensando em uma abordagem ultraconservadora no 
manejo da dentina cariada, temos ainda a opção do 
Diamino Fluoreto de Prata ou “cariostático”, para 
impedir a progressão da lesão cariosa. O 
cariostático pode ser aplicado na dentina cariada, 
sem a remoção do mesmo, e favorece a formação 
de fluorapatita sobre a estrutura dentária através da 
interação da prata e do fluoreto. Porém, o dano 
estético causado com escurecimento instantâneo 
da dentina é uma desvantagem dessa estratégia, 
levando a baixa aceitação por parte dos pacientes 
ou responsáveis.20,2

Hench em 1945, criou o termo bioativo para se 
referir a materiais que promoviam uma resposta 
específica no tecido, de forma tal que se aderia a 
ele. Alguns anos se passaram e esse termo foi cada 
vez mais utilizado em Odontologia. Vallitu e 
colaboradores em 2018 contextualizaram esse 
termo afirmando que bioatividade é a capacidade 
do material elicitar uma resposta biológica se 
aderindo ao tecido através da mineralização.21 

Porém, o emprego do termo bioativo, para 
determinados materiais, pode ser inadequado, uma 
vez que esses podem ser apenas bioinertes. 
Materiais Bioinertes não causam reação de corpo 
estranho ao organismo.22 Um bom exemplo na 
odontologia são as cerâmicas odontológicas.



Existe uma diferença entre materiais bioinertes e 
materiais biocompatíveis. Pode parecer um detalhe 
irrelevante, dada semelhança do nome, mas 
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biocompatibilidade é a capacidade do material 
exercer a função para a qual foi desenvolvido sem 
causar reação biológica significativa.23 Isto é, ser 
pouco ou não-citotóxico. Todo material bioinerte é 
biocompatível, mas nem todo material 
biocompatível é bioinerte. A maioria dos materiais 
odontológicos são biocompatíveis.23 A resina 
composta fotoativada é um exemplo de material 
biocompatível que, mesmo contendo monômeros 
metacrilatos considerados nocivos as células, 
apresenta um grau de citotoxicidade baixo, e é bem 
tolerada no ambiente oral (não é bioinerte). 



Outra ideia incorreta é a de que materiais com 
propriedades antimicrobianas sejam bioativos. A 
atividade antimicrobiana que alguns materiais 
apresentam diz respeito à capacidade de impedir a 
formação de biofilmes, formados por fungos e 
bactérias,24 enquanto materiais bioativos são 
aqueles que se aderem ao tecido biológico e 
favorecem o reparo. Outra razão que fundamenta 
essa diferença é devido a existência do Índice de 
Bioatividade (IB), que calcula o quanto do material 
adere a superfície do tecido duro em um 
determinado tempo.25 



O termo reparo se refere-se ao reestabelecimento 
do tecido biológico, por um novo tecido diferente do 
original. Enquanto o termo regeneração é a 
recuperação do tecido por células do tecido original, 
restaurando a estrutura e a funcionalidade biológica 
do tecido original.26 Alguns exemplos de materiais 
regeneradores são: membranas de colágeno, 
enxertos ósseos, plasma rico em fibrina, plasma 
rico em plaquetas. Esses materiais são amplamente 
utilizados para regeneração óssea periodontal, em 
cirurgias de implantes e em alguns casos na 
endodontia.27 Ainda assim, não há uma 
padronização ou regulamentação da utilização dos 
termos citados nessa revisão para os materiais 
disponíveis no mercado. 



Frequentemente, nos deparamos com materiais 
erroneamente intitulados bioativos. É importante 
que as práticas minimamente invasivas sejam 

sucedidas pela utilização de materiais que induzam 
a proteção do tecido ou que, de alguma forma, a 
interface de união esteja mais protegida da 
degradação hidrolítica ou enzimática. Numa visão 
mais profunda, as perspectivas futuras apontam 
para Odontologia Regenerativa, com forte atuação 
da Engenharia Tecidual na Odontologia. Para isso se 
tornar realidade, é fundamental que os conceitos 
discutidos aqui sejam bem compreendidos pelos 
clínicos, para que possam usufruir das vantagens 
dessas tecnologias durante a prática clínica, 
proporcionando maiores benefícios aos pacientes.

Materiais Bioinertes não causam reação de corpo 
estranho ao organismo;

Materiais Biocompatíveis exercem a função para a 
qual foram desenvolvidos sem causar reação 
biológica significativa;

Materiais Bioativos apresentam a capacidade de 
elicitar uma resposta biológica se aderindo ao 
tecido através da mineralização;

Materiais Biomiméticos são definidos como a 
forma sintética que exerce função similar à daquele 
natural;

Materiais Regeneradores promovem a recuperação 
do tecido a partir de células do tecido original.

Conclusão:
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Introdução:
A agenesia de incisivos laterais superiores (ICLs) 

influencia negativamente a estética do sorriso e 

rompe o equilíbrio oclusal funcional.1,2 As opções  

de tratamento disponíveis ao clínico incluem a 

possibilidade de fechamento do espaço com 

reposicionamento mesial dos caninos, seguido de 

recontorno dentário; ou uma combinação de 

abertura de espaço e substituição protética do 

incisivo lateral ausente.2,6



Rosa & Zachisson, 2010,7 relatam que o tratamento 

não se restringe apenas a decidir quando fechar ou 

abrir os espaços, mas conhecer os fatores para se 

alcançar os melhores resultados estéticos e 

funcionais. Entre esses parâmetros estão a idade do 

paciente, o estado da dentição, a oclusão8,9 e 

preservação da estrutura dentária.10

Aplicabilidade Clínica:

Um dos tipos mais frequentes de agenesia 
dentária, a dos incisivos laterais superiores, 
compromete de 0,8 a 4,25% da população 
global. De etiologia multifatorial, a genética 
ainda constitui-se como o fator etiológico 
principal dessa condição clínica de acordo 
com o consenso da Literatura. Estabelecer a 
estética, função e saúde periodontal em 
pacientes com agenesia dos incisivos laterais 
superiores é um processo complexo e 
desafiador, que exige a interação de várias 
especialidades dentárias. De forma objetiva, 
existem duas alternativas para o tratamento, a 

abertura ou fechamento de espaço. O 
tratamento dessa anomalia é multidisciplinar, 
devendo o planejamento ser detalhado, 
considerando-se as necessidades, objetivos e 
expectativas dos pacientes, visto que as 
diferentes opções apresentam vantagens e 
desvantagens.

Palavras-chaves: Interdisciplinaridade; Ortodontia; 
Implante; Cerâmicas; Sorriso; Estética dentária; 
Anodontia.

Uma recente revisão sistemática realizada sobre o 
assunto concluiu que não existem evidências, neste 
momento, para recomendar uma abordagem de 
tratamento para casos de agenesia de ICLs em 
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Objetivos:

Relato de caso
clínico:

Apresentar, por meio da execução de dois casos 

clínicos, duas resoluções estético-funcionais 

diferentes para casos de agenesia dos incisivos 

laterais superiores. A primeira delas com 

fechamento do espaço com reposicionamento 

mesial dos caninos seguido de reanatomização 

cosmética com facetas cerâmicas e o segundo 

caso com abertura de espaço com ortodontia e 

posterior instalação de implante e reabilitação 

cerâmica.

Paciente G.L.M., 22 anos, compareceu à clínica do 

Curso de Especialização em Dentística 

Restauradora da Associação Brasileira de 

Odontologia - Seção Goiás (ABO-GO) com a queixa 

principal de desarmonia do sorriso. Ao exame 

clínico e radiográfico, observou-se a agenesia dos 2 

ICLs e presença dos caninos no espaço destinado 

aos ICLs e pré-molares no local dos caninos. 

(Figuras 1A – 1F). As fotografias intra-orais (Figuras 

2A e 2B) revelam em destaque que a paciente já 

havia sido submetida a um trabalho com resina 

composta para melhoria da condição estética, 

entretanto, a condição apresentava-se deficiente 

com presença de diastemas entre os centrais e 

contorno gengival alterado.

detrimento de outra.11 Assim, a escolha do 
tratamento é dependente das próprias habilidades e 
experiência clínica, das condições clínicas de cada 
paciente e das expectativas dos mesmos.12

Caso clínico 1

Figura 1A: Face sorrindo revelando desarmonia dentolabial.

Figura 1B: Exposição ideal em repouso, mas evidenciando a 
presença de facetas de resina composta deficientes.

Figura 1C: Sorriso com presença facetas de resina composta 
esteticamente deficientes dos dentes 13 ao 23, realizadas com 
o fim de mascarar o problema da agenesia.

Figura 1A: Sorriso revelando desarmonia dentolabial.
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Figura 1D: Foto lateral direita. Observe exposição gengival 
excessiva em sorriso, principalmente, na região posterior.

Figura 2B: Observe a forma e coloração deficiente das 
restaurações de resina composta nos 4 dentes 
ântero-superiores.

Figura 3: Sorriso com mock-up.

Figura 1E: Foto lateral esquerda. Detalhe para discrepância na 
arquitetura gengival.

Figura 1F: Radiografia panorâmica confirma a agenesia dos 
laterais.

Figura 2A: Aspecto intra-oral da condição inicial.

Para planejamento reabilitador estético, 
determinou-se a largura/comprimento ideal a partir 
da Distância Inter-Pupilar e, na sequência, essa 
informação foi transferida ao enceramento 
diagnóstico para posterior realização de mock up 
com bisacryl (Figura 3). Observe que o mock up 
oferece uma nova arquitetura gengival dos 
pré-molares e, consequentemente, otimizou a 
plástica periodontal (Figuras 4A e 4B).  Após 120 
dias de acompanhamento pós-operatório, 
realizou-se novo enceramento e mock up. Na figura 
5 é possível observar detalhes morfológicos como 
arestas verticais, área plana e ameias incisais. Esse 
novo enceramento facilitou os procedimentos 
restauradores, pois permitiu a utilização de guias de 
silicone para tornar o resultado final mais previsível 
(Figuras 6A – 6C).
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Figura 4A: Aspecto intra-oral após cirurgia plástica periodontal 
dos elementos 15 a 25.

Figura 4B: Sorriso com a nova arquitetura gengival. Figura 6B: Observe a presença pouco espaço para confecção 
das facetas cerâmicas, confirmando a necessidade de preparo 
dentais.

Figura 6C: Guia de desgaste horizontal

Figura 5: Após novo enceramento diagnóstico, realizou-se outro 
mock up para avaliação da forma e dos detalhes.

Figura 6A: Guias de desgaste vertical para melhor orientação e 
precisão dos preparos dentais.

Em seguida foram realizados preparos protéticos 
para a redução volumétrica dos caninos, oferecendo 
espaço protético para transformação morfológica 
em incisivos laterais. Segue o passo a passo:

1. Redução das superfícies proximais: com uma 
ponta diamantada #2135 ou #2200 (KG Sorensen), 
para remover a convexidade e diminuir o diâmetro 
dental;
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2. Redução da ponta de cúspide: com a mesma 
ponta diamantada, diminuiu-se o comprimento 
cervico-incisal, deixando a borda incisal plana;



3. Redução do volume vestibular: com uma ponta 
diamantada #2135 ou #4138 (KG Sorensen) 
reduziu-se o volume vestibular do canino, para 
deixar a superfície plana, conforme a anatomia do 
incisivo lateral;



4. Redução do perfil de emergência: com uma ponta 
diamantada #2200 realizou-se desgastes 
subgengivais, lateralmente à raiz nas superfícies 
mesial e distal, para reduzir o diâmetro cervical do 
canino e conseguir melhores contornos 
interproximais . (Figuras 7A – 7C)

Concomitantemente à transformação dos caninos 
em incisivos laterais, reanatomizou-se os dentes 
adjacentes reduzindo as arestas verticais dos 
pré-molares.



A Figura 8 mostra os preparos finalizados e 
posicionamento da escala de cor de substrato para 
orientar a confecção das cerâmicas. Com os 
preparos polidos, iniciou-se a moldagem para 
confecção das peças cerâmicas com silicone de 
adição (Express XT). A técnica empregada foi a 
moldagem em dois passos com duplo fio (#000 e 
#00, Ultrapack, Ultradent, South Jordan, EUA). Ao 
finalizar o processo de moldagem, foram obtidas 
cópias fiéis dos preparos a serem encaminhadas ao 
laboratório em conjunto com os registros oclusais, 
enceramento, fotografias e planejamento detalhado. 
As peças foram confeccionadas em cerâmica e-Max 
(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) na cor BL3 
e posteriormente maquiadas. De posse das peças 
cerâmicas, verificou-se primeiro a adaptação no 
modelo de gesso e, em seguida, realizou-se os 

49

Figura 7A: Aspecto após realização dos preparos nos caninos 
para redução das superfícies proximais, ponta de cúspide, 
volume vestibular e perfil de emergência.

Figura 7C: Foto lateral esquerda após preparo.

Figura 7B: Foto lateral direita após preparo. 
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passos para cimentação com cimento resinoso 
fotoativado (Rely X Venner, 3M) (Figura 9).



Nas Figuras 10 a 13 observou-se completa 
satisfação da paciente com o tratamento proposto e 
realizado.

50

Figura 11: Sorriso final com resultado estético satisfatório.

Figura 12: Sorriso final Lateral 

Figura 8: Fotografia com escala de cor para comunicação com 
o Laboratório.

Figura 9: Aspecto intra-oral pós cimentação;

Figura 10: Exposição em repouso ideal. Figura 13: Face e sorriso em completa harmonia.Figura 13: Sorriso em completa harmonia.
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Paciente do gênero masculino de 28 anos, 

compareceu à clínica do Curso de Especialização 

em Dentística Restauradora da Associação 

Brasileira Odontologia-Goiás, queixando-se de 

insatisfação estética com o sorriso (Figuras 14A – 

14C). Ao exame clínico e exames complementares, 

observou-se a presença de diastemas na região 

anterior entre os elementos 13 ao 23, ausência do 

elemento 22, formato conóide do elemento 12, 

desvio de linha média dos incisivos centrais e chave 

de oclusão Angle classe I dos lados direito e 

esquerdo. (Figuras 15 a 17)

Caso clínico 2

Figura 14A: Condição inicial da face.

Figura 14C: Sorriso inicial mostrando desarmonia do sorriso.

Figura 15: Radiografias periapicais da condição inicial.

Figura 16: Aspecto intra-oral com presença de diastemas na 
região anterior entre os elementos 13 ao 23, ausência do 
elemento 22, formato conóide do elemento 12, desvio de linha 
média dos incisivos centrais e chave de oclusão Angle classe I 
dos lados direito e esquerdo.

Figura 17A: Detalhes da condição inicial.Figura 14B: Ausência de exposição dental em repouso.
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Figura 18: Aparelho fixo, da marca Morelli®, baseou-se na 
mesialização do dente 21, e consequente abertura de espaço na 
região do 22.

Figura 19: Aspecto da cirurgia para instalação de um implante 
dentário marca Nobel Biocare, tipo NobelReplace de 3,5 x 11mm 
(Nobel Biocare, Zurique, Suíça) e enxerto de tecido conjuntivo 
retirado do palato (técnica de enxerto de tecido conjuntivo 
subepitelial) na região do 22.

Figura 17B: Aspecto incisal inicial.

A partir da condição inicial, as opções de 

tratamento propostas foram: 1) tratamento 

ortodôntico para fechamento dos diastemas e 

realização de implante dentário no dente 22; 2) 

tratamento ortodôntico associado a implante do 

dente 22 e reanatomização do dente 12 com resina 

composta; 3) tratamento ortodôntico, implante do 

dente 22 e reabilitação estética dos seis dentes 

anteriores com restaurações cerâmicas para 

correção das queixas estéticas do paciente. Diante 

da insatisfação inicial do paciente, após discussão 

sobre vantagens e desvantagens de cada opção, o 

mesmo optou pela terceira opção apresentada. 



Inicialmente, o tratamento ortodôntico foi realizado 

para redistribuição dos espaços na região anterior e 

abertura do espaço na região do 22. Os espaços a 

serem deixados pelo tratamento ortodôntico foram 

definidos em planejamento digital do sorriso de 

acordo com a harmonização do tamanho dos 

dentes com a face. As dimensões dentárias ideais 

foram obtidas a partir da distância interpupilar. O 

tratamento ortodôntico baseou-se na mesialização 

do dente 21, e consequente abertura de espaço na 

região do 22 (Figura 18). Foi montado aparelho fixo, 

da marca Morelli®, na arcada superior e as 

movimentações foram concluídas após 12 meses.

Ao final do tratamento ortodôntico, foi realizada 
cirurgia para  instalação de um implante dentário 
marca Nobel Biocare, tipo Nobel Replace  de 3,5 x 
11mm  (Nobel Biocare, Zurique, Suíça) e enxerto de 
tecido conjuntivo retirado do palato (técnica de 
enxerto de tecido conjuntivo subepitelial) na região 
do 22 (Figura 19).
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Figura 20A: Sorriso após finalização ortodôntica e instalação de
provisório sobre implante.

Figura 21: Preparos dentários dos dentes 11,12, 13, 21 e 23 
concluídos após aprovação do mock up.

Figura 20B: Observe que após ortodontia é possível realizar 
novo planejamento com maior facilidade e conservadorismo.

Figura 20C: Aspecto oclusal da arcada superior após 
ortodontia.

Figura 22: (A e B) Resultado imediatamente após cimentação.

Após 6 meses (Figura 20), o paciente retornou para 
os procedimentos restauradores. Inicialmente, 
foram realizadas novas tomadas fotográficas e 
moldagem do paciente com silicone de adição para 
confecção dos modelos de estudo e enceramento.

Após a aprovação do mock-up pelo paciente, os 
preparos dentários para feceta foram realizados nos 
dentes 11,12,13, 21 e 23 (Figura 21). Para a cópia 
fiel dos preparos realizados e estruturas adjacentes, 
foi realizada moldagem pela técnica de dois passos 
com duas pastas (leve e pesada) de silicone de 
adição pra confecção da reabilitação cerâmica.

As peças cerâmicas foram, inicialmente, provadas, 
preparadas e cimentadas (Figura 22). Depois de 
cimentar todos os laminados e instalar a coroa 
sobre implante, tiras de lixa abrasivas foram usadas 
para polimento das faces interproximais e remoção 
de excesso de adesivo e cimento. Ajustes oclusais 
foram feitos, seguidos de polimento com borrachas 
especiais para cerâmica (Shofu, Kyoto, Japão) 
proporcionando a harmonização estética e 
funcional do sorriso do paciente (Figuras 23 e 24).

A

B
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Figura 23 A: Exposição em repouso ideal após reabilitação 
estética funcional.

Figura 23 B: Sorriso renovado com muita satisfação do 
paciente.

Figura 24: Resultado estético funcional após finalização da 
atuação interdisciplinar da ortodontia, implantodontia, 
periodontia e dentística.

Discussão:
Atualmente, existem várias abordagens de 
tratamento para casos de agenesia, as quais podem 
envolver as áreas da Ortodontia, Implantodontia, 
Prótese e Dentística Restauradora. Todas as áreas 
devem ser observadas para que numa interação 
multidisciplinar, o tratamento obtenha sucesso.13,14 

Então, discutir o prognóstico e as limitações 
individuais de cada caso torna-se crucial à execução 
do trabalho.14  A Tabela 1 mostra vantagens e 
desvantagens de ambos para auxiliar o clinico na 
tomada de decisão sobre a resolução estética 
funcional dos casos com agenesia dos ICLs.1,3,15-18

Fechamento do 
espaço com a 

substituição pelo 
canino

Menos

Curto

Necessidade de 

plastia 
periodontal

Pacientes mais 
jovens, com o uso 
de abordagens 
restauradoras 
conservadoras

Mais

Longo

Os implantes podem 
fornecer adequação papilar 
ideal e zênite gengival. No 
entanto, isso pode mudar 
com o tempo. A perda 
progressiva do osso 
marginal pode resultar em 
descoloração gengival e 
exposição do pilar do 
implante, o que pode 
comprometer a estética.

A colocação do implante só 
deve ser realizada após a 
conclusão do crescimento 
facial (18-19 anos para 
mulheres e 20-21 anos para 
homens).

Conservadorismo

Tempo de 

tratamento

Estética 
Gengival

Idade

Proporção de 

dente 

Função 

Provisório durante

o tratamento

Compensada

Desoclusão em

grupo

Faceta de resina 
composta quando 
necessário

Sem interferência pois a 
largura da área da agenesia 
pode ser ajustada 
ortodonticamente.

Desoclusão em 
canino

Fixação de um dente 
artificial no arco ortodôntico

Abertura de espaço para a

reposição protética do 

elemento
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Não é possível determinar um protocolo fixo 
para os casos de Agenesia de Lateral 
Superior pela diversidade e individualidade 
dos casos.

O clínico deve munir-se de conhecimento 
científico e lançar mão de um planejamento 
multidisciplinar para chegar no resultado 
estético almejado pela paciente com 
qualidade e durabilidade.

Conclusão:
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Menção Honrosa

Embora saibamos que não existem seres 
humanos completamente perfeitos, ainda 
insistimos em criar ídolos, pessoas que 
idolatramos e que estão em um patamar 
inalcançável. Ao invés de ídolos, 
precisamos encontrar pessoas que nos 
inspirem, pessoas que possam ser um 
exemplo no sentido mais amplo da 
palavra. Assim, te convido a fazer um 
exercício: busque na sua memória pessoas 
que você admira, seja pessoalmente ou 
profissionalmente, e tente visualizar como 
elas alcançaram as características que 
você admira. Essa é uma das várias formas 
de buscar o sucesso, talvez uma das mais 
genuínas, já que é feita por meio do 
exemplo dado por outras pessoas. 



	E esse é o objetivo desta coluna, trazer 
nomes da Odontologia Brasileira que 
possam ser inspiração para tantos outros 
dentistas em nosso país. Aqui trazemos 
pessoas reais, que lutaram para alcançar 
seus objetivos, e que, apesar das 
conquistas, jamais deixaram de ser um 
exemplo de ser humano em sua mais 
profunda essência. Não é apenas sobre ter 
uma brilhante trajetória profissional, é 
sobre ter sucesso sem derrubar quem está 
ao lado; é sobre valorizar a caminhada e 
não a linha de chegada. Assim, hoje, 
trazemos uma homenagem à professora, 
pesquisadora, dentista e mãe: Alessandra 
Reis Silva Loguercio, ou como muitos a 
conhecem, Alessandra Reis (@reis_ale).
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Professora e pesquisadora Alessandra Reis (Universidade 
Estadual de Ponta Grossa – UEPG). Bolsista de Produtividade 
do CNPq nível 1.

Alessandra no IADR (2000) Washington com o Prof. Pashley 
(centro - maior da área de adesão no mundo) e o Prof. Ricardo 
Carvalho (a direita - o maior em adesão no Brasil)

A professora Alessandra Reis é uma das maiores 
representatividades brasileiros no mundo. Ela 
mostra com maestria o exemplo de dedicação e 
consistência da mulher brasileira, um orgulho para a 
nossa profissão. Notória pesquisadora em duas 
linhas de pesquisa clínica, adesão e clareamento, 
possui diversas publicações de altíssimo peso e 
qualidade científica. No ano passado, mesmo em 
meio à pandemia, foi indicada pelo levantamento 
feito pela Mendeley como uma das pesquisadoras 
mais influentes do mundo, juntamente com outros 
600 brasileiros de diversas áreas.
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Curso na Associação Dentária Americana (Chicago, USA) com 
o Prof. Michael Glick (Editor da JADA – Journal of the 
American Dental Association)

Alessandra em uma de suas primeiras apresentações no IADR, 
desde cedo foi destaque pelas suas apresentações de trabalho. 

clique aqui

Premio Tese CAPES com Letícia Wambier, sua orientada. A 
professora Alessandra sempre valoriza e reconhece a 
dedicação das pessoas com quem trabalha: “Sem a sinergia 
entre docentes e discentes, que fazem o PPGO/UEPG um 
Programa de Pós-graduação tão qualificado, estes 
reconhecimentos não teriam sentido.” Para a reportagem 
completa, .

Em meio a diversas conquistas, em 2014, foi 
homenageada como destaque entre as Jovens 
Pesquisadoras do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnólogico (CNPq), 
representando 0,2% do total de bolsas destinadas a 
mulheres pela agência, na época. Além disso, como 
orientadora, também já foi agraciada com o Prêmio 
Tese da Capes, momento em que recebeu o 
primeiro lugar na área de Odontologia e menção 
honrosa na área Inovação, feito nunca repetido por 
alguém da nossa área.

Mas e o que fez uma mulher nascida e criada na 
Zona Leste de São Paulo, corintiana roxa, se tornar 
uma das maiores referências da nossa área? Com 
certeza sua dedicação e constância nos objetivos 
traçados foram características importantíssimas 
nesse processo. Mas a curiosidade, perspicácia, 
objetividade, generosidade e humildade são os 
toques pessoais que a tornaram tão especial. Desde 
os tempos da graduação na Universidade de São 
Paulo (USP), foi uma aluna notada pelas habilidades 
e pela mente rápida e apurada. Durante o mestrado 
descobriu sua grande paixão pela pesquisa e pela 
docência, oportunidade em que também conheceu 
seu marido, professor Alessandro Loguercio. Ainda 
no início da sua carreira, pela ausência de livros de 
Materiais Dentários disponíveis, se desafiou a 
escrever um livro de Materiais Dentários de 
brasileiros para brasileiros. Assim, com toda a 
energia e dedicação de Alessandra, nasceu o 
primeiro filho do casal, Reis & Loguercio, com a 
segunda edição lançada neste ano de 2021.

https://www2.uepg.br/ppgodonto/doutoranda-em-odontologia-conquista-premio-capes-de-tese/
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Alessandra Reis e Alessandro Loguerico, ambos professores 
da UEPG e reconhecidos entre os pesquisadores mais 
influentes no mundo pelo levantamento da Mendeley no ano de 
2020.

O escritório é onde tudo acontece! Com todas as informações 
disponíveis, é capaz de escrever sobre qualquer assunto em 
poucas horas, digita rápido, quase que tentando acompanhar 
seus pensamentos. Uma cena incrível de se ver. 

É inspiração para as filhas Isadora (11 anos) e Manuela (8 
anos) que também trabalham junto com a mãe.

Sua mente questionadora a fez buscar os porquês 
de diversos assuntos, e, observando que o método 
científico permite abrir janelas do desconhecido, 
cita: “Enxerguei nos problemas e dificuldades 
clínicas, oportunidades de aprendizado e 
descoberta”. A professora ainda continua “E para 
cada janela aberta, centenas de outras são 
encontradas fechadas à espera da iluminação”. 
Com certeza, Alessandra Reis é uma inspiração a 
todos que desejam buscar respostas para os seus 
questionamentos.

Além de todas as qualidades profissionais, 
Alessandra é reconhecida pela família e amigos 
pela sua generosidade e amorosidade. Seja pelas 

palavras amigas ou pelo carinho com que trata a 
todos, é muito amada em todos os meios que se 
encontra. Com um sorriso constante no rosto, está 
sempre mostrando sua felicidade 
independentemente das dificuldades.



Assim, em nome da equipe iKnow, nós gostaríamos 
de agradecer a professora Alessandra Reis por ser 
uma inspiração para tantas pessoas. Agradecemos 
pela sua dedicação a nossa profissão e por nos 
representar tão bem no Brasil e no mundo. 
Desejamos que o seu exemplo inspire várias outras 
mulheres brasileiras a atingirem seus objetivos e 
conquistarem seu espaço onde quer que estejam. 
Deixamos também um agradecimento especial ao 
professor Alessandro Loguercio, que 
compartilhando histórias e fotos, tornou possível a 
escrita desta coluna.
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Em meio a muito trabalho, tem encontrado nos livros espíritas 
e budistas, e na prática de ioga maneiras de canalizar suas 
energias de forma mais proativa, tranquila e doce. 

Reunião com os amigos durante o IADR 2015 em Boston.

Alessandra Reis, marido Alessandro Loguercio e suas filhas 
Isadora e Manuela no natal de 2020. 

Momentos felizes com a família reunida.
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E como inspiração final, segue aqui um valioso 
pensamento da professora Alessandra Reis:

“Não podemos nos apaixonar pelo 
resultado. Isso não cria as forças 
necessárias para encarar todo o 
processo de escalada rumo aos 
nossos objetivos. As horas de 
privação, dedicação, tolerância e 
paciência devem que ser obstáculos 
desejáveis e, por certo, o resultado 
será mera consequência... Temos 
que ser apaixonados pela luta e não 
pela vitória.”
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