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GALERIA IKNOW



O que tem no iKNOW JOURNAL?

Fala pessoal, tudo bem?

Já leu o número de janeiro de 
2021 do iKnow Journal?



Não?! Então, acelera aí que o número de 
fevereiro já saiu do forno!



Sim?! Mais uma vez preparamos um conteúdo 
com várias informações que vão contribuir (e 
muito) para a sua prática clínica. As colunas e 
artigos científicos estão sensacionais!



Novamente, agradecemos a todos da 
comunidade iK Journal que escrevem, leem e 
compartilham o nosso conteúdo.



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

Vamos sempre seguir a razão, ou vamos dar ouvido 
à emoção? A ciência é razão! Mas o nosso dia-a-dia, 
tem que ter um pouco (ou muito) de emoção! O 
editor Alexandre Machado faz uma reflexão sobre a 
importância desse equilíbrio. Ninguém tem sucesso 
por acaso. Se você acerta, merece comemorar!

Eita! Foi bater um papo com o protético ou com um 
colega dentista e sentiu falta do conhecimento 
sobre cerâmicas odontológicas? Não se preocupe, a 
colunista Prof. Amanda Wobido traz de forma 
simples, porém bem completa, um conteúdo super 
didático sobre a classificação das cerâmicas quanto 
à composição e ao método de processamento.

Facilitar a rotina clínica com informações baseadas 
em evidência científica! Mas, nem sempre, a 
aplicação clínica reflete em uma técnica 
propriamente dita. Quer entender o efeito da bebida 
alcoólica e do tabaco nos nossos pacientes 
reabilitados com resina composta? O Alexandre 
Machado e Igor Cardoso (@instapub_odonto) 
escreveram essa coluna para te ajudar no 
diagnóstico, orientação e prevenção! Assim, suas 
restaurações irão durar muito mais!

Mais uma vez a galera do @iatrogenia.odonto está 
ai! Os professores André Maia e Cauli Capillé dão 
três novas dicas do que (não) fazer. Vem com a 
gente ver informações “bem embasadas” sobre 
movimentos involuntários da língua, especialistas 
de cursos rápidos e um super instrumental 
multiuso.

Quando e como fazer o selamento dentinário 
imediato e o levantamento de margem? Como 
restaurar uma cavidade de Lesão Cervical Não 
Cariosa de forma simples e sem grandes excessos 

Artigos Científicos

fun - @iatrogeNia.odonto

Perdeu alguma informação do Circuito de 
Restaurações Extensas? Não se preocupe! Na 
coluna Abstract, os autores Jamily Monteiro, 
Mariana Oliveira, Mariana Tourino e Bernardo 
Tavares fazem um review com os tópicos mais 
relevantes! Afinal, compartilhar conhecimento é 
uma das missões do iKnow e iK Journal.
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APLICAÇÃO CLÍNICA



O que tem no iKNOW JOURNAL?

de resina na cervical? Existe diferença na 
biomecânica quando optamos por utilizar um 
fragmento da fratura ou restauramos somente com 
resina composta? Venha conferir os artigos 
científicos de casos clínicos e de pesquisa inédita. 
Está cheio de boas informações!

Tirou uma foto em um curso presencial? Ou, um 
print naquela live incrível? Manda pra gente e 
apareça na Galeria iKnow. Aqui, publicamos fotos, 
vídeos e prints dos conteúdos, atividades e eventos 
iKnow. Venha conferir nesse volume o lançamento 
de uma “Galeria iKnow” em homenagem a uma 
grande colega: Kayoko Okada (@kayokookada5).

Equipe iKnow Journal

Vem com a gente! 

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

Galeria iKnow

2

Mariana F Pires

Equipe Editorial iKnow Journal

https://youtu.be/MeAHGdvz3Eg
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Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)

e

Emoção!Emoção!
RazãoRazão
O editorial é o ponto-chave da edição. É a 
oportunidade para os leitores terem uma boa 
impressão do novo número do iKnow Journal. E 
como diz meu amigo Silvinho: “Você só tem uma 
chance de causar uma boa primeira impressão!” 
Então, devemos fazer de tudo para que ela seja 
postiva. E, sinceramente, é mais desafiador escrever 
o editorial do que escrever um artigo científico, fazer 
uma restauração, delinear uma pesquisa ou montar 
uma aula. Digo isso, porque nós somos “formados” 
para executar essas atividades. Em quatro anos de 
graduação e mais dois de especialização, 
aprendemos a ser dentista e tecnicista (pensar a 
teoria e aplicar na prática). O mestrado ensina a ser 
professor e o doutorado a sedimentar os 
conhecimentos metodológicos de pesquisa. 
Independente do caminho escolhido para a 
pós-graduação, basta segui-lo. O caminho já está 
traçado! Siga as regras! Seja racional!



Mas convenhamos, a vida (pessoal e profissional) é 
muito mais do que seguir um caminho já traçado. 
Ela é emocional! E é por isso, que elaborar o 
conteúdo do editorial é tão desafiador. Aqui, a 
informação é “solta”, não tem regras! Os conteúdos, 
incentivos, broncas, críticas, elogios, dicas clínicas, 
reflexões ou experiências são despidos de qualquer 
vaidade que o meio clínico ou acadêmico apresenta. 
O texto pode ser formado por uma opinião pessoal, 
por bases científicas sólidas ou simplesmente (mas 
não menos importante) com o objetivo de bater um 
papo com o leitor para criar um laço de amizade e 
confiança. Tem que ter emoção!

Assim, mais do que discutir a razão sobre a 
indicação de determinada técnica ou material, 
conflitar teorias distintas e “somente seguir a bula 
do fabricante”, temos que nos permitir agir também 
com emoção! A emoção também deve estar nos 
momentos profissionais! Vamos comemorar com o 
paciente uma nova consulta preventiva sem 
nenhuma “surpresa negativa”, a aprovação de um 
artigo em uma revista de ampla divulgação, aquela 
escultura de resina composta impecável sem 
alteração depois do ajuste oclusal, ou o 
recobrimento radicular complexo que ficou perfeito. 
Ninguém tem sucesso por acaso. Se você acerta, 
merece comemorar! O que acontece é que alguns 
acertos são tão corriqueiros que passam 
despercebidos. Torna-se uma obrigação acertar, e 
nos cobramos por isso. Então, vamos permitir que 
essa emoção e alegria transcenda para a vida 
pessoal: grite com o gol do seu time, cante ao ouvir 
a música que gosta, comemore as datas 
importantes com a sua família e vá aproveitar o 
carnaval (não nesse ano, devido a pandemia – mas 
faça um churrasco).
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E é nesse jogo 
aberto do 

editorial, que fica 
escancarada a 
missão do iKnow 

e iKnow Journal:
vamos estudar e aprender! Não vamos 
segurar conteúdo e informação. Mas vamos 
viver bem! Vamos ser pessoas boas! Vamos 
fazer as pessoas ao nosso redor (pacientes, 
colegas, alunos, professores, familiares, etc) 
felizes!



Se o iKnow Journal te traz essa sensação de 
aprender de forma leve e alegre, não segure 
esse conteúdo com você: passe a diante!



Grande abraço e ótima leitura!
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Amanda Ribeiro Wobido

Graduada pela Universidade de Brasília - UnB, 
Mestre em Clínica Odontológica Integrada 
pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU

Após alguns números do iKnow Journal, estamos 
de volta com a coluna “Back to Basic” para 
novamente simplificar alguns conceitos básicos 
que, se bem compreendidos, podem otimizar a sua 
rotina clínica. Pensando nisso, o tema escolhido 
para esta edição são as cerâmicas odontológicas. 
Para quem trabalha com esse material, com certeza, 
já deve ter se deparado com diversos nomes como: 
feldspática, fresada, fase cristalina, e-max, injetada, 
aplicada... A base para o entendimento das 
cerâmicas realmente permeia todos esses nomes, 
porém é possível separá-los e aplicá-los 
clinicamente para facilitar a compreensão sobre o 
material. 



Cerâmicas são materiais utilizados em diversas 
áreas do trabalho humano e estão presentes no 
nosso cotidiano desde 5000 a.C.1 É possível 
encontrá-las na construção civil, nas artes, em 
utensílios domésticos e na Odontologia. O termo 
“cerâmica” vem do grego “keramos” que se refere a 
“artefato de argila queimada”.1,2 Assim, qualquer 
material confecionado a partir de componentes 
inorgânicos não-metálicos e preparados pela 
queima em altas temperaturas podem ser 
considerados cerâmicas.2 Já o termo “porcelana”, 
que também é muito utilizado nesse meio, possui 
um significado mais restrito e se refere a um tipo 
específico de cerâmica composta pela mistura de 
feldspato, quartzo e caulim. Ou seja, toda porcelana 
é uma cerâmica, mas nem toda cerâmica é uma 
porcelana.3 



Existem múltiplas formas de dividir e classificar os 
materiais cerâmicos, mas algumas classificações 
são mais relevantes para o dia-a-dia clínico. Aqui 
vamos discutir as duas principais classificações: 1- 
Composição; e 2- Método de processamento 
(confecção). A classificação pela composição é 
importante para entender as vantagens e 
desvantagens de cada sistema cerâmico; e para 
saber qual o mais indicado em cada situação 
clínica. Além disso, saber a composição principal da 
cerâmica é essencial para fazer o correto preparo 

das peças (tratamento de superfície) prévio à 
cimentação. Já a classificação quanto ao método 
de processamento, ajuda na comunicação com o 
laboratório de prótese/protético. Muitas vezes o 
protético se refere a uma cerâmica pelo método de 
confecção, então, para que o dentista possa 
efetivamente se comunicar e solicitar o material que 
deseja, também é muito importante entender essa 
segunda classificação. 



Buscando melhorar as propriedades das cerâmicas, 
foram desenvolvidas diversas COMPOSIÇÕES, 
especialmente para melhorar a resistência do 
material. As cerâmicas possuem alta resistência à 
compressão, mas baixa resistência à tração.4 Além 
disso, assim como os vidros, são consideradas um 
material altamente friável com baixa tenacidade à 
fratura, ou seja, trincas são facilmente propagadas 
pelo material levando à falha (Figura 1).5 Assim, 
quanto à composição, as cerâmicas podem ser 
classificadas em vítreas (feldspática, reforçadas por 
leucita e dissilicato de lítio) e 
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cristalinas/policristalinas (reforçadas por alumina e 
zircônia).6,7 Mas e qual é a explicação por trás 
desses nomes? Basicamente as cerâmicas são 
compostas por duas fases: vítrea e cristalina. A 
primeira é responsável pelas principais 
características ópticas de translucidez do material; 
já a segunda é responsável pela resistência e 
propriedades mecânicas.6,7 Assim, como o próprio 
nome já diz, as cerâmicas vítreas apresentam 
predominância da fase vítrea na composição, 
enquanto as cerâmicas cristalinas/policristalinas 
possuem mínima ou nenhuma fase vítrea.8 Então 
uma cerâmica com alta fase vítrea e baixa fase 
cristalina, como as feldspáticas, possuem 
excelentes propriedades ópticas, porém apresentam 
baixas propriedades mecânicas e vice e versa.3 A 
(Figura 2) ilustra a distribuição das principais 
cerâmicas utilizadas atualmente de acordo com as 
propriedades estéticas e mecânicas e seus 
respectivos valores de resistência à flexão (em 
MPa) 7. 

Portanto, a composição das cerâmicas influencia 
nas suas propriedades, o que, por consequência, 
também influencia na estética; e, logicamente, na 
indicação clínica de cada material.2 Em casos 
estéticos com intensa translucidez e caracterização 
incisal (Figura 3) a melhor indicação são as 
cerâmicas feldspáticas. Já para casos com menor 
caracterização (Figura 4) é possível utilizar 
materiais mais resistentes e com uma estética 
satisfatória, como o dissilicato de lítio. É importante 
destacar, que os sistemas cerâmicos podem ser 
utilizados combinados, como, por exemplo, o 
dissilicato de lítio com redução vestibular e incisal 
para aplicação de cerâmica feldspática, conhecido 
como cutback.

Figura 1: Visualização de trinca que levou a falha de um 
laminado cerâmico em dissilicato de lítio. Vista externa (A) e 
interna (B) da peça. 

Figura 2: Distribuição dos tipos de cerâmica de acordo com as 
propriedades estéticas e mecânicas. Valores de resistência a 
flexão são descritos em MPa. 7 

Figura 3: Paciente jovem com alta translucidez no terço incisal 
dos incisivos centrais, apresentando intensa caracterização da 
região.

A

B
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A indicação do tipo de cerâmica de acordo com a 

composição também deve levar em conta o tipo de 

cimentação e a longevidade da restauração. A fase 

vítrea permite uma cimentação adesiva de 

qualidade, principalmente quando feita em esmalte. 

Alguns estudos mostram que, para esses casos, a 

taxa de falha anual é mínima, sendo menor que 

1%.9,10 Já nas cerâmicas cristalinas/policristalinas, 

por não haver fase vítrea, também não é possível 

fazer o condicionamento com ácido fluorídrico da 

peça, e, consequentemente, não há adesão 

confiável. Assim, é sempre necessário fazer o 

jateamento dessas peças para facilitar o 

embricamento mecânico entre o cimento e a 

restauração.10 Por esses motivos, mesmo a zircônia 

(cerâmica policristalina) apresentando excelentes 

propriedades mecânicas, a adesão precária ou 

inexistente e a baixa estética do material diminuem 

as suas indicações. Porém, em alguns casos de 

grande demanda por resistência, é possível associar 

uma infraestrutura/componentes intermediários em 

zircônia com uma cobertura/coroa em feldspática 

(Figura 5).

Figura 4: Paciente adulta com desgaste e baixa translucidez no 
terço incisal dos incisivos centrais, apresentando aspecto 
monocromático e com pouco caracterização.

Figura 5: Caso clínico de prótese sobre implante em dentes 
posteriores. A e B: Intermediários em zircônia conferindo 
resistência à estrutura. C e D: Coroas feldspáticas garantindo as 
características estéticas das restaurações. (Imagens 
gentilmente cedidas pela Dra. Gabriella Tavares) 

A

B

C

D
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Por fim, a classificação de acordo com o MÉTODO 
DE PROCESSAMENTO das cerâmicas é dividida em 
estratificadas (aplicadas ou pó/líquido), infiltradas 
por vidro (slip-cast), prensadas/injetadas (técnica da 
“cera perdida”) e fresadas/usinadas (CAD/CAM).6 A 
Tabela 1 apresenta as informações do método de 
processamento relacionadas com a composição 
das cerâmicas e com exemplos comerciais para 
cada tipo.6,11,12 Na estratificação, as camadas de 
cerâmica são aplicadas com pó e líquido, 
permitindo a utilização de diferentes opacidades e 
saturações o que garante as excelentes 
características estéticas da restauração.6,13 Na 
técnica de infiltração por vidro, a infraestrutura da 
cerâmica é feita apenas com a fase cristalina, que, 
em seguida, recebe a injeção de vidro que forma a 
matriz vítrea.6,12,13

As cerâmicas prensadas/injetadas são feitas pela 
técnica da “cera perdida”, onde um padrão de cera 
ou resina com o formato da restauração é feito e, 
após ser eliminado em altas temperaturas, é 
substituído pela cerâmica que é injetada em alta 
pressão.6,12,13 O método de fresagem que utiliza o 
sistema CAD/CAM é realizado em 3 etapas básicas: 
digitalização (captação da imagem do preparo), 
planejamento da restauração no software e envio do 
projeto para uma unidade de fresagem ou 
usinagem.6,12,13 As formas mais comuns 
encontradas hoje nos laboratórios de prótese são 
cerâmicas feldspáticas estratificadas (comumente 
chamadas de “cerâmicas aplicadas”), 
blocos/pastilhas monolíticos de dissilicato de lítio 
injetados ou fresados (frequentemente citados pelo 
nome comercial “e-max”) e zircônias fresadas.

Tabela 1: Apresentação de nomes comerciais de cerâmicas presentes no mercado de acordo com a classificação pelo método de 
fabricação e pela composição. 6,11,12

Agora que você compreendeu as classificações 
cerâmicas, já possui as ferramentas necessárias 
para escolher os materiais adequados para cada 
caso clínico e conhecimento suficiente para 
estabelecer uma boa comunicação com o seu 
laboratório de prótese. Mas nunca se esqueça que o 

sucesso do tratamento depende não só de uma 
correta indicação, mas também de uma precisa 
execução e de todos os cuidados do paciente para 
manutenção.
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Mariana L B de Oliveira

Graduada em Odontologia pela Faculdade Multivix – Vitória

Bernardo M R Tavares

Graduado em Odontologia pela Faculdade Multivix – Vitória

Técnico de prótese dentária

Olá pessoal, tudo bem?



Nós somos um grupo de amigos que nos 
conhecemos durante o curso de Odontologia e 
também somos iKnow. Após assistir o Circuito de 
Lives sobre Restaurações Extensas com os 
Professores Paulo Vinícius Soares e Bruno Reis, 
resolvemos compartilhar um resumo das 
informações na coluna Abstract. Afinal, 
compartilhar conhecimento é uma das missões do 
iKnow e iK Journal.

• As cristas marginais são as áreas de maior 
resistência dos dentes posteriores. Sua remoção 
implica no enfraquecimento dentário, representando 
35% de diminuição da resistência à fratura. No caso 
de MOD, a diminuição da resistência à fratura é em 
torno de 70%.

• A técnica restauradora que simula a crista 
marginal é aquela realizada com material adesivo, 
pois estes geram um comportamento biomecânico 
que impede a deflexão de cúspide. Uma resina mal 

aderida é tão ruim quanto uma restauração de 
amálgama. 

• As cúspides de dentes posteriores sofrem 
deflexão quando são submetidas a cargas 
mastigatórias, aumentando o istmo dos preparos. 
Assim, aumentando a largura da cavidade entre as 
cúspides, o dente estará mais enfraquecido.

• A extensão do retentor em 2/3 do canal radicular é 
um conceito herdado do núcleo metálico-fundido. 
Para o pino de fibra de vidro que possui adesão as 
paredes não há essa necessidade. 

• A falta de capacitação profissional, conhecimento 
de adesão e limpeza do conduto radicular 
resultaram em muitos erros e falhas precoces de 
retentores de fibra de vidro.

• É preciso aguardar sete dias para realizar 
procedimentos adesivos definitivos quando a 
obturação foi realizada com cimentos 

Convidados: Prof. Carlos Soares e Prof. Paulo César Santos-Filho
1º DIA – #adesaosimulacrista 

2º DIA – Risco de falha de dentes 
tratados endodonticamente
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à base de eugenol. Considerando que o ideal é 
cimentar o retentor na mesma sessão da obturação 
para evitar infecção secundária pelo reabilitador, 
deve-se evitar cimentos com eugenol no 
tratamento endodôntico.

• Estudos clássicos e mais recentes demonstram 
que os pinos de fibra de vidro apresentam 
resultados parecidos aos dos núcleos 
metálico-fundidos. Porém, precisamos compreender 
que essas revisões sistemáticas relatam estudos 
onde os pinos de fibra são cimentados por 
profissionais que se preparam bem, cimentam bem 
e acompanham bem a evolução do procedimento. 
Os pinos de fibra que são feitos no mundo real 
apresentam muito mais falhas. No entanto, a culpa 
não é do retentor, mas sim da falta de capacitação 
técnica do profissional.

• Se o clínico não der continuidade com excelência 
ao tratamento endodôntico, haverá falha precoce. 
De nada adianta querer cimentar um retentor em um 
canal onde há guta-percha nas paredes, pois não há 
adesão nesses casos. 

• Pinos de fibra de vidro são retentores e os 
retentores têm a função de contribuir na retenção 
do material restaurador, e não de reforçar. Por isso 
em dentes posteriores, onde existe muita área 
adesiva (inclusive na câmara coronária) é raro 
indicar o uso dos pinos.

• Geralmente, um paciente que está com uma PPR 
superior não terá dinheiro para pagar um implante a 
curto prazo. Então, em casos assim mantenha e 
batalhe pela raiz. Não se pode condenar o retentor! 
É preciso lembrar do maior número de pacientes 
brasileiros de baixa renda que precisarão deste 
procedimento. É incorreto gerar uma opinião que 
contemple somente uma parcela dos pacientes.

(Paulo V Soares)

“Uma raiz saudável no alvéolo é 
muito melhor do que um implante.”

• Eixo de inserção significa desgaste dentário ou 
necessidade de preenchimento da superfície.

• Em uma raiz fragilizada tudo pode levar à falha, 
independente do seu protocolo. O pino de fibra de 
vidro é apenas a última tentativa! É uma tentativa de 
se obter retenção mecânica.

• A endodontia precisa ser uma aliada da prótese e 
não “atrapalhar” o que será realizado. O 
endodontista deve entender o conceito de 
selamento e blindagem e compreender o eixo de 
inserção e as funcionalidades do retentor. É 
interessante que ambas as especialidades falem a 
mesma língua, concordando com as indicações, 
sem falta de comunicação. O profissional mais 
capacitado deve ser quem irá realizar a cimentação 
do retentor.

• Aproximadamente 90% dos profissionais não 
utilizam isolamento absoluto para execução de 
qualquer procedimento.

• A maior causa da perda de dentes tratados 
endodonticamente não está vinculada ao 
procedimento endodôntico em si, mas sim ao 
procedimento restaurador e similares.

• Raízes amplas ou fragilizadas com ausência total 
ou parcial de férula e sem travamento de retentor no 
conduto devem ser reembasados. A anatomia do 
canal radicular, dificilmente, é compatível com o 
formato cônico do retentor. Para se obter mimética 
é melhor utilizar um pino de fibra de vidro mais fino 
e customizar com resina.

• Não há necessidade nenhuma de ampliar o 
conduto com as brocas. Não há razão em desgastar 
dente para inserir outro material.

• Seja para um preenchimento em resina ou para 
cimentação do retentor, a dentina deve estar limpa. 
Para isso pode-se utilizar brocas em baixa rotação 
(limpando e não desgastando), escovas intracanais, 
ultrassônicos e jateamento dentinário. É importante 
utilizar substâncias inertes, como água destilada, 
não comprometendo o material que virá após.

Convidados: Victor Clavijo e Érika Clavijo

Convidado: José Carlos Garófalo

3º DIA – Com pino ou sem pino? 
Casos clínicos 

4º DIA  – Reembasamento de pinos e 
núcleo de preenchimento em 
resina composta
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• Após a endodontia, a desobturação deve ser 
realizada sempre com instrumentos aquecidos 
(calcador ou termoplastificador). O selamento 
apical (quantidade de guta-percha remanescente) 
deve considerar aspectos restauradores e 
endodônticos e as características dos 
remanescentes, sendo que 4 a 5 mm de material 
obturador é um limite embasado pela literatura.

• O reembasamento do pino de fibra de vidro deve 
ser realizado após o isolamento do conduto com 
um material solúvel em água (gel hidrossolúvel). 
Após a inserção do retentor no conduto, deve-se 
verificar a inclinação e fotoativar por 
aproximadamente 10 segundos, sendo completada 
por mais 1 minutos extrabucal. O retentor 
customizado deve ser inserido novamente no 
conduto para verificar a sua adaptação.

• Para realizar o reembasamento e núcleo de 
preenchimento a indicação é para utilizar resinas de 
dentina, devido a maior opacidade comparadas às 
resinas de esmalte.

• Para restaurações totais, a face palatina deve ser 
preparada com a finalidade de aumentar a retenção 
da coroa total.

• A quantidade de remanescente sadio vai 
determinar o tipo de material restaurador indicado. 

• Mais do que analisar as medidas do 
remanescente, para decidir sobre o uso ou não do 
retentor, o contexto do paciente e de cada dente 
deve ser analisado. Em alguns casos de 
restaurações indiretas, à medida que o preparo é 
confeccionado, percebe-se a necessidade de 
retenção adicional.

• A intensidade dos hábitos parafuncionais irá 
determinar a indicação ou não do retentor. 

• Para restaurações parciais, a parede palatina e o 
cíngulo precisam ser preservados ao máximo, para 
que o início dos movimentos protusivos ocorra 
ainda em esmalte e não material restaurador. 

(Vitor e Érika)

“O objetivo é fazer nós errarmos 
menos. Experiência é o nome para 
quem já errou muito!”

5º – Estratégias restauradoras: 
dentes anteriores extensamente 
destruídos

Dente 11 com grande destruição coronária e indicação de 
retentor intra-radicular (Cortesia Soares PV & Reis BR). 

O isolamento absoluto é essencial para evitar infecções 
secundárias tanto para reembasar quanto para cimentar o pino 
de fibra de vidro (Cortesia Soares PV & Reis BR).

Confecção do núcleo de preenchimento e preparo para coroa 
total cerâmica (Cortesia Soares PV & Reis BR).
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• Raramente são cimentados retentores em dentes 
posteriores, pois estes têm maior área adesiva.

• Os hábitos parafuncionais podem acelerar a falha 
da restauração, principalmente pela fadiga sofrida 
pelo conjunto dente-material restaurador. O dentista 
deve conscientizar o paciente sobre a importância 
de adquirir um estilo de vida mais saudável.

• O entendimento das condições do remanescente 
dentário e a sua conservação permitem a confecção 
de restaurações parciais, evitando desgastes para 
coroa total. É necessário proteger o remanescente 
dental: quanto mais se desgasta, pior é o 
prognóstico. NÃO SUBSTITUA DENTE POR 
MATERIAL ARTIFICIAL! 

6º DIA – Estratégia para dentes 
posteriores

7º dia 22/11 – Recobre ou não 
recobre cúspide? 
#CaprichoNaMargem

8º dia – A polpa e o tratamento 
restaurador: prevenção de 
tratamento endodôntico

Coroa total cerâmica cimentada sobre núcleo de 
preenchimento com retenção adicional com pino de fibra de 
vidro reembasado (Cortesia Soares PV & Reis BR).

Segundo-molar superior tratado endodonticamente e com 
fratura em paciente com hábito parafuncional (Cortesia Soares 
PV & Reis BR). 

• O selamento dentinário imediato e o levantamento 
de margem são procedimentos que podem tornar 
mais previsível a longevidade da restauração.

• Existe uma transição entre o diâmetro da raiz e o 
diâmetro da coroa, que é a emergência do dente. A 
matriz para realizar o levantamento de margem 
(nova e sem estar amassada) deve ser cortada para 
ficar abaixo do ponto de contato proximal e 
contornar essa região uniformemente.

• O operador deve inserir a matriz facilmente com a 
“mão leve” e sem muita pressão. Além disso, 
brocas devem ser utilizadas com muito critério para 
não promoverem danos ao periodonto. Já as pontas 
diamantadas, devem ser evitadas na região de 
dentina e resina.

• Em uma mesma boca, a polpa pode apresentar 
diferentes padrões de envelhecimento, pois a idade 
pulpar depende da quantidade de estímulos que 
àquela polpa sofreu. Quanto mais estímulos 
recebidos, maior o envelhecimento e mais graves 
podem ser as intercorrências à saúde pulpar.

• O tamanho do forame apical é determinante para 
a resistência ao estímulo. Dentes com forames 
mais amplos apresentam respostas mais favoráveis 
aos estímulos danosos (apresentando sensibilidade 
aos poucos) comparados aos dentes com forames 
estreitos (que podem ser assintomáticos e 
resultarem mais frequentemente em necrose 
pulpar).

• O teste da sensibilidade deve ser realizado em 
todos os dentes do paciente na face vestibular 
próximo a cervical com isolamento relativo. Usa-se 
uma pinça e uma pequena bolinha de algodão 
resfriada. O paciente deve ser orientado a levantar a 

Convidado: André Kimura

Convidado: Renato Miotto
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mão de acordo com o desconforto e abaixar 
gradativamente de acordo com a ausência do 
desconforto.

• Restaurações monoméricas em contato com o 
tecido pulpar podem promover necrose pulpar 
devido a incapacidade de ocorrer a fagocitose. 
Nestes casos, os materiais biocerâmicos são 
indicados como forrador.

(Renato Miotto)

“A polpa fala. Nós precisamos aprender a 
nos comunicarmos com ela. Isso se 
chama “teste de sensibilidade”. A gente 
estimula, o paciente sente dor e nós 
lemos essa dor.”

9º dia – Núcleo de preenchimento 
ou endocrown? Qual a melhor 
estratégia?

• Deve-se analisar criteriosamente a qualidade do 
remanescente radicular e coronário, principalmente 
quanto a presença de trincas, antes de se optar por 
uma estratégia de restauração direta ou com 
retentor ou endocrown.

• Para mascarar núcleo metálico-fundido, deve-se 
analisar a espessura da restauração planejada e a 
inclinação do retentor. A opção pelo mascaramento 
com copping em cerâmica é uma primeira opção.

Convidado: Felipe Valverde

Apesar de certa similaridade entre o comportamento biomecânico da dentina radicular quando utilizado resina composta 
convencional ou cimento resinoso, houve maior concentração de tensão na resina composta para a técnica customizada 
(previsibilidade favorável) e na face palatina da coroa cerâmica para as técnicas com núcleo de preenchimento confeccionados com 
cimento (previsibilidade desfavorável). Referência: Reis BR, et al. Influência dos materiais para customização de pinos de fibra de 
vidro e confecção de núcleo de preenchimento no comportamento biomecânico de dentes tratados endodonticamente. iK Journal. 
2020 (out); 01 (01); 47-52.
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Fotoativação realizada para customização do pino de fibra de 
vidro (Cortesia Machado AC & Cardoso IO).

11º DIA: Protocolos restauradores 
para dentes com extensas 
destruições

• O reembasamento do pino de fibra de vidro é 
fundamental, pois, mesmo que haja travamento na 
porção apical e média, existe maior espaçamento 
no terço cervical.

• O retentor deve ser posicionado centralizado em 
relação à restauração. Para isto, antes de realizar o 
reembasmento, deve-se planejar o posicionamento, 
com visão indireta com espelho clínico na posição 
de “12 horas” e, também, lateralmente.

• Não é aceitável que se realize preparos para 
acertar a correta inclinação do pino de fibra de vidro. 
Nos casos de raízes inclinadas em que é necessário 
correção de angulação do preparo, o pino de fibra de 
vidro não é indicado, e sim o núcleo 
metálico-fundido.

• O cimento resinoso autoadesivo dual é o mais 
indicado para cimentação de pinos de fibra de vidro.

• A clorexidina, por ser um elemento catiônico, reage 
com o cálcio da superfície, reduzindo a adesão 
quando cimentos autoadesivos são utilizados. Por 
isso, utilizar o hipoclorito é mais previsível.

• A aplicação de peróxido de hidrogênio-35% é uma 
forma de realizar o tratamento da superfície do pino 
de fibra de vidro, resultando na exposição das fibras 
de vidro sem diminuir a resistência do retentor.

• Após a inserção do cimento e do retentor no canal, 
deve-se esperar 5 minutos para adequada 
polimerização química e evitar maiores tensões de 
contração e até o deslocamento do retentor. Após 
estes 5 minutos, deve-se fotoativar.

• O corte do pino de fibra de vidro deve ser realizado 
após a cimentação.

• Passo a passo clínico: 1- Limpar com álcool 70%; 
2- Lavar e secar o álcool; 3- Aplicar o peróxido de 
hidrogênio 35%; 4- Lavar e secar de novo; 5- Aplicar 
silano por ao menos 60 segundos; 6- Aplicar 
adesivo hidrófobo; 7- Fotoativar o adesivo; 8- 
Realizar o reembasamento com resina composta.

10º dia – Protocolo de Cimentação 
de Pino de Fibra

Técnica para reembasamento do pino de fibra de vidro 
(Cortesia Machado AC & Cardoso IO).

• O tratamento precisa objetivar a sobrevivência do 
dente e não do material. Uma restauração de 
amálgama de 30 anos em boca não significa 
necessariamente um sucesso, pois deve avaliar os 
seus efeitos no remanescente dentário. A 
manutenção da saúde bucal é a manutenção do 
órgão funcionando!

• Em uma cavidade inlay, em que o dente perdeu as 
duas cristas marginais (que são as duas principais 
estruturas de reforço dental e impedem a deflexão 
de cúspide), a restauração cerâmica pode resultar 
em maior deflexão de cúspide devido à rigidez do 
material.

• A resina composta, por ser um material adesivo e 
com rigidez próxima à da dentina, resulta em menor 
deflexão das cúspides, sendo uma excelente opção 
restauradora.

Convidado: Gustavo Petris e Cacá Godoy. 



Abstract

18

• É necessário preparar muito bem, limpar muito 
bem, isolar muito bem e ter uma excelente 
estratégia adesiva. É preciso blindar a dentina para 
em seguida começar a reconstrução. 
Independentemente do tamanho da cavidade. O 
primeiro passo é priorizar a adesão em esmalte e 
facilitar o próximo passo.

12º DIA: Sistema Splendor (Angelus) 
– nova tecnologia para ganho de 
retenção

13º DIA: Dentes posteriores com 
extensa destruição coronária: 
protocolos restauradores

• O sistema Splendor (Angelus) promove uma ótima 
adaptação do pino de fibra de vidro ao terço 
cervical. Este sistema possuiu um pino principal e 
uma “luva” em forma cônica que se adapta a 
diferentes diâmetros de condutos radiculares.

• O silano deve ser aplicado tanto no pino principal, 
quanto na “luva”. A indicação é para a cimentação 
ser realizada com cimentos autoadesivos e o núcleo 
de preenchimento construído em resina composta.

• Vincular o tratamento endodôntico com a 
indicação de retentor e coroa total significa o 
sacrifício de estrutura dental desnecessariamente.

• Técnica de preparos convencionais e 
padronizados devem ser evitados, pois geram maior 
volume de desgaste quando comparado aos 
formatos de preparos individualizados.

14º DIA: Live de Agradecimentos.

• Veja a informação como se ela fosse uma chave. 
Ela vai abrir a porta que você quiser! Quantas 
chaves você tem?

Convidado: Rodrigo Albuquerque, Nelson Silva e Luís Morgan
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Bebida alcoólica e 
tabaco podem acelerar 
o envelhecimento da 
restauração de resina 
composta?
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A resina composta é um material excelente, e temos 
a certeza que você já utiliza há bastante tempo. 
Hoje, fica cada vez mais claro que, quando bem 
executada, conseguimos adquirir propriedades que 
tornam a resina composta um dos materiais mais 
versáteis da odontologia. Existem vários estudos na 
literatura sobre longevidade de restaurações com 
resina composta (Tabela 1).1-11 Assim, aquela 
história de que restauração em resina “dura pouco” 
não é nem do passado, porque vários desses 
artigos são de acompanhamentos clínicos de 10, 15 
e até mais de 20 anos.



Entretanto, se as suas restaurações de resina 
composta não apresentam longevidade próxima aos 
dos estudos da Tabela 1, duas razões de falha 
podem estar acontecendo:

Razão 1: Erro na execução do procedimento, 
podendo abranger desde o diagnóstico, até 
aplicação (e seleção) do sistema adesivo, 
fotoativação, material resinoso utilizado, técnica de 
restauração/inserção e protocolo de acabamento e 
polimento.



Razão 2: Fatores relacionados com os hábitos do 
paciente e protocolos de manutenção preventiva em 
pacientes com resina composta.



Mas, na coluna desse número do iK Journal não 
abordaremos as falhas de restaurações de resina 
composta que ocorrem pelos motivos da “razão 1” 
(Quem sabe em uma próxima, né?). Então, vamos 
embasar cientificamente dois motivos de 
envelhecimento acelerado relacionados aos hábitos 
dos pacientes: BEBIDAS ALCOÓLICAS E TABACO! 
Assim, você conseguirá orientar da melhor maneira 
possível o seu paciente e estar preparado para 
diagnosticar os possíveis motivos do 
envelhecimento restaurador provocado por álcool e 
cigarro.


Igor O Cardoso

Professor do Centro Universitário do Triângulo 
(UNITRI)

Membro do Núcleo LCNC-UFU.

Doutorando e Mestre em Clínica Odontológica 
(PPGO-FO.UFU)

Especialista em Prótese Dentária

Alexandre C Machado

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

Membro do grupo LNC-UFU.

Doutor em Clínica Odontológica (PPGO.UFU).
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Cavidade/Preparo

Faceta8

Faceta6

Faceta7

Classe IV1

Classe IV5

Classe III,IV e V9

Classe III,IV e V2

Classe I e II4

Classe I e II3

Classe II11

Classe II10

Acompanhamento

10 anos

4 anos

3,75 anos

7 anos

5 anos

8 anos

2 anos

>20 anos

17 anos

15 anos

12 anos

Sucesso

75%

94,82%

87,5%

60%

87,93%

72,02%

98,76%

64-74%

65,2%

77%

84,7%

Tabela 1: Longevidade de restaurações de resina composta 

anteriores e posteriores.1-11
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A aplicação clínica 

nem sempre reflete 

em uma técnica clínica 
propriamente dita, mas, 
também, em procedimentos 
de orientação, diagnóstico, 
manutenção e prevenção!
Para isso, vamos dividir em dois tópicos: Álcool e 
Cigarro.

1. Bebidas alcoólicas influenciam nas propriedades 
da resina composta?12-15

A composição química, teor alcoólico e o pH das 
bebidas são fatores importantes para o potencial 
dano à restauração de resina composta;

De forma geral, o Whisky é uma das bebidas mais 
agressivas, promovendo aumento da rugosidade e 
diminuição da dureza. A vodka e cerveja também 
reduzem a dureza de alguns materiais resinosos. 
Entretanto, a vodka apresenta menor potencial de 
promover uma superfície mais rugosa comparada 
ao whisky e cerveja, provavelmente pelo seu pH 
neutro (Figura 1);

Bebidas alcoólicas, como a cerveja, e a frequência 
de ingestão podem ter efeito cumulativo com a 
ingestão de sucos de frutas no processo de 
desgaste do material restaurador;

Em termos de alteração de cor, esse aspecto está 
muito mais relacionado a quantidade de pigmentos 
na bebida do que efetivamente na presença de 
álcool;

A classificação da resina composta em relação ao 
tamanho de partículas pode influenciar nesses 
resultados.
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Figura 1: Análise da influência de três bebidas alcoólicas (Cerveja, Vodka e Whisky) na rugosidade e dureza de resina composta 
nanoparticulada. O gráfico representa uma adaptação dos resultados de Silva et al., 2016.12 É possível observar que houve aumento em 
mais de 60% do valor da rugosidade após a imersão em whisky, sendo esse aumento de aproximadamente 50% para cerveja e 15% para 
vodka. Em relação a dureza, houve diminuição desta propriedade, sendo os maiores danos para whisky, vodka e cerveja, 
respectivamente.
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2. Qual o efeito do tabaco na estabilidade de cor 
das restaurações em resina composta?16-18

A fumaça do cigarro à combustão pode provocar 
alteração de cor e aspecto acastanhado nas 
restaurações em resina composta (além do 
esmalte e dentina) (Figura 2);

A alteração de cor no material restaurador é, em 
média, 3 vezes maior do que no esmalte quando 
expostos à fumaça de cigarro a combustão. Por 
isso, o aspecto muito mais acelerado do 
manchamento na resina do que nos dentes 
(Figura 3);

A utilização de sistemas de aquecimento de 
tabaco, como cigarros eletrônicos e vaporizadores, 
não promoveram alterações de cor clinicamente 
perceptíveis em dentina, esmalte e resina. 
Entretanto, como profissionais da saúde, isto não 
deve ser justificativa para não orientar o paciente a 
parar/reduzir o vício de fumar;

Os cigarros de maconha também produzem 
aspecto acastanhado e envelhecimento precoce da 
restauração;

Resinas bulk-fill são mais propensas à 
pigmentação por cigarro comparadas às resinas 
microhíbridas convencionais.

22

Figura 2: Análise das características de cor de restauração de resina composta antes e após a simulação de consumo de cigarros a 
combustão. O gráfico representa uma adaptação dos resultados de Zanetti et al., 2019.16 É possível observar que houve diminuição do 
brilho (linha branca) e aumento dos tons de vermelho e amarelo, que vão de encontro com a pigmentação (acastanhada) encontrada 
em pacientes fumantes.
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Figura 3: Paciente fumante que posiciona o cigarro próximo aos dentes 13 e 12. É possível notar nitidamente e efeito do cigarro no 
envelhecimento acelerado da restauração. Esta imagem é uma cortesia do Prof. Bruno Reis.
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Nossa querida espátula 1 parece ter mil 
e uma utilidades. Por isso, vemos a 
criatividade ser empregada além da 
conta. Porém, temos que lembrar que 
existem especificidades para cada 
técnica e utilizar um 
material/instrumental que pode injuriar 
o periodonto do seu paciente, por 
exemplo, simplesmente por “parecer" 
um coringa, não será uma decisão 
acertada. 



Você iria a um cabeleireiro que corta 
cabelo com Tesoura de Cozinha?!

Quantas vezes já cometemos 
algum “errinho” na prática 
clínica, seja por dificuldade 
de acesso, falta de 
conhecimento e até mesmo 
por não utilizarmos o 
instrumental adequado, né?
É lógico que, conforme vamos adquirindo 
mais experiência e conhecimento, essas 
iatrogenias vão diminuindo. E para te ajudar a 
acertar mais (ou errar menos), seguem três 
dicas do que (não) fazer!



fun - @iatrogeNia.odonto

26

Qual Dentista que nunca precisou 
domar uma língua desgovernada?!



Dizem que o intestino é o único órgão 
do nosso corpo que pode funcionar 
sozinho, sem que o cérebro tenha que 
“comandar” alguma ação. Sugerimos 
aos amigos pesquisadores que 
investiguem mais profundamente a 
língua! Nossas observações clínicas 
são muito promissoras, porém, 
precisamos desse suporte científico 
mais específico!

Introdução ou Imersão a um tema é 
algo simples, envolve o início e te 
mostra as possibilidades de onde esse 
novo caminho pode te levar. 
Competência é quando você já possui o 
conhecimento e consegue desenvolver 
as habilidades necessárias para chegar 
no destino desejado. Há uma grande 
lacuna entre conhecer uma nova 
especialidade e tornar-se competente 
em uma nova especialidade! Cabe ao 
cirurgião dentista reconhecer sua 
limitação.



https://youtu.be/tlR54WINhz0
https://www.facebook.com/ultradentbrasil
https://www.instagram.com/ultradentbrasil/
https://www.youtube.com/c/UltradentBrasil
https://br.ultradent.blog/
https://intl.ultradent.com/pt-br/Pages/default.aspx
https://infobr.ultradent.com/pt-br/timevendasbrasil
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Aplicabilidade Clínica:

Não é comum, atualmente, a realização de 
restaurações em amálgama. Porém, o 
profissional deve saber como lidar com elas 
no dia a dia e, principalmente, como conduzir 
a sua substituição. O conhecimento em torno 
da troca dessas restaurações é imprescindível 
para o profissional, pois deve ser realizada 
sem desgaste adicional de estrutura sadia e 
proteção imediata da dentina, garantindo, 
assim, o melhor procedimento adesivo e 
menor contaminação. Muitos profissionais 
ainda não adotam protocolos de selamento 
imediato de dentina e preenchimento com 
resina, que podem evitar desgastes adicionais 
da estrutura para restaurações indiretas. 

Introdução:

Objetivo:

Restaurações em amálgama estão sendo realizadas 
em menor frequência ao longo dos últimos anos por 
vários motivos, sendo um deles o fato deste 
material não ser adesivo e necessitar de retenção 
mecânica. Ou seja, necessidade de desgaste de 
estrutura dental para garantir retentividade às 
paredes dentais. Esse material possui o coeficiente 
de expansão térmico linear (CETL) 
significativamente maior que o das estruturas 
dentais, e como a cavidade bucal passa por 
constantes mudanças de temperatura, a diferença 
do CETL pode levar à microinfiltrações na margem 

Apresentar as etapas restauradoras e discutir as 
opções de tratamento para a substituição de 
restauração de amálgama insatisfatória por resina 
composta; além de descrever as técnicas de 
selamento dentinário imediato e de levantamento de 
margem.

entre o amálgama e o elemento dental;1 além de 
poder gerar trincas em um desses momentos de 
expansão. Além disto, o amálgama possui baixo 
módulo de elasticidade e, ao se deformar, pode 
sobrecarregar a estrutura dental.2



A substituição de restaurações em amálgama por 
resina composta pode ser feita de forma direta ou 
indireta, dependendo da indicação e habilidade do 
profissional. Independente do método de confecção 
da restauração, é recomendado que a dentina seja 
protegida imediatamente após a remoção da 
restauração, obtendo valores de adesão confiáveis e 
menor risco de contaminação. Esse é o conceito de 
selamento dentinário imediato (SDI ou, IDS em 
inglês). Essa técnica consiste em selar a dentina 
logo após a remoção da restauração antiga/tecido 
cariado, pois consta na literatura que a dentina 
recém ‘’cortada’’ (antes de entrar em contato com a 
saliva) está em sua melhor fase para realização da 
adesão.3 Muitos casos de restaurações extensas 
envolvendo proximais podem estar subgengivais e, 
desde que não esteja invadindo espaço biológico, o 
levantamento de margem está indicado e pode ser 
realizado no mesmo tempo clínico do IDS. Após o 
levantamento, a nova margem da restauração 
indireta passará a ser em resina composta e não em 
dente. Essa técnica fornecerá condições para uma 
moldagem mais precisa e posterior confecção de 
uma restauração indireta sem gaps na região 
subgengival.4
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Descrição do Caso
No caso descrito a seguir, observa-se restauração 
extensa de amálgama em paciente do gênero 
feminino. Durante o exame clínico foi observado 
infiltração nas margens da restauração (Figura 1). A 
decisão clínica adotada foi remoção do amálgama 
insatisfatório e confecção de restauração em resina 
composta através da técnica indireta (Figuras 2 a 
14).

A

B

C

Figura 1 (A, B e C): Restauração mésio oclusal (classe II) 
extensa de amálgama insatisfatória em dente tratado 
endodonticamente em diferentes perspectivas.

Figura 2 (A, B e C): ‘’Desmontamento’’ do amálgama em 
pedaços com broca multilaminada para evitar dissolver o 
material que pode ser tóxico, dependendo da sensibilidade do 
paciente, e remoção das partes com auxílio de sonda 
exploradora. Este método de remoção é eficaz e evita que a 
broca gere vibração excessiva no dente, o que poderia aumentar 
ou propagar trincas existentes. 

A

B

C
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Figura 3: Tecido cariado observado após a remoção da 
restauração, confirmando a infiltração no amálgama antigo.

Figura 6: Profilaxia da cavidade com escova de robson 
associada a pasta (Consepsis Scrub, Ultradent).

Figura 7: Matriz metálica individual parcial instalada na proximal 
associada a cunha. 

Figura 4: Aspecto após remoção seletiva do tecido cariado 
(vista oclusal).

Figura 5: Aspecto após remoção seletiva do tecido cariado 
(vista proximal).

Figura 8: Aspecto da região proximal após remoção de tecido 
oxidado pelo amálgama remanescente que só foi possivel 
visualizar após a acomodação da matriz e cunha.
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Figura 9 (A, B e C): O objetivo foi fazer o selamento imediato da 
dentina. Nesse caso trabalhamos com um adesivo 
convencional de 3 passos. A técnica consiste em fazer o 
condicionamento ácido total de dentina e esmalte, seguido de 
aplicação de primer e adesivo com carga (Optibond FL, Kerr). 
Iniciamos a aplicação de ácido fosfórico (Ultraetch, Ultradent) 
pelo esmalte durante 30 segundos, seguindo para a dentina 
durante 15 segundos.

Figura 10 (A e B): Aplicação do primer (A) e adesivo (B) 
(Optibond FL, Kerr) seguido de fotoativaçao. 

A

B

C

A

B

#eusouiknow#eusouiknow
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Figura 12: Aspecto após realização do selamento, levantamento 
de margem, preenchimento com resina flow e preparo para 
indireta em resina.

Figura 11 (A e B): Após o selamento descrito nas figuras 9 e 10, 
foi realizado o núcleo de preenchimento e levantamento da 
margem com a resina flow (Filtek Bulk, 3M).

A

B

Figura 13 (A e B): Resultado final na segunda sessão após 
confecção da restauração em resina composta de forma 
indireta e cimentação da mesma.

A

B
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Figura 14 (A, B e C): Aspecto radiografico inicial com a 
restauração antiga (A), após selamento imediato e 
levantamento da margem (B) e final após cimentação de 
restauração indireta (C).

A

B

C

Discussão:
O amálgama deve ser substituído quando a 
cavidade envolve crista marginal (MO, OD ou MOD), 
a fim de diminuir o risco de futuras trincas ou 
fraturas no remanescente dentário.5 É importante a 
realização da troca dessas restaurações com o uso 
de isolamento em todas as etapas, para melhor 
controle de contaminação e afastamento da 
gengiva, possibilitando melhor visualização para 
realizar o selamento dentinário imediato e o 

levantamento de margem, em casos de 
restaurações indiretas.



Para conservação da estrutura em que será relizada 
a adesão na sessão de cimentação da resturação 
indireta, deve ser realizado o selamento dentinário 
imediato com adesivo de 3 passos, como utilizado 
neste caso6. Caso o operador opte por não realizar o 
condicionamento ácido da dentina, um adesivo 
autocondicionante pode ser utilizado seguido de 
recobrimento com resina flow (resin coating) ou 
adesivo universal seguido de resina flow/adesivo 
com carga.

Protocolos para selamento 
imediato da dentina

Quando fazer

Porque fazer

Como fazer

- Dentina recém cortada

- Redução da contaminação da dentina

Condicionamento ácido total + primer + 
adesivo com carga (Optibond FL, Kerr)

1

Condicionamento seletivo de esmalte + 
autocondicionante + bulk flow

2

Condicionamento seletivo + universal + 
flow ou adesivo com carga 

3

- Após remoção de cárie

- Dentina recém cortada está no melhor 
momento para adesão

- Após remoção de restauração

- Após realização de preparos

- Evita contaminação bacteriana, de saliva e 
de materiais provisórios

Protocolos adaptados e baseados em Magne, P. e 

Otsuki, M.6,7
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A restauração indireta, nesses casos, contribui para 
um menor gasto do tempo clínico. Pois, será 
realizada sobre o modelo obtido após moldagem do 
preparo e, consequentemente, facilita na obtenção 
de um bom ponto de contato, devido a facilidade da 
confecção e ajustes proximais de forma extra-oral.8	

Autor Correspondente:

Bruno R Reis

reisbrunor@gmail.com

A substituição de restaurações extensas em 
amálgama que envolvem crista marginal 
pode previnir futuras trincas/fraturas do 
remanescente dentário;

A escolha da técnica a ser utilizada pelo 
profissional depende da sua habilidade e 
indicação individual de cada caso;

O selamento dentinário imediato e 
levantamento de margem oferecem 
previsibilidade às restaurações indiretas em 
resina composta.

Conclusão:
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Introdução:
Os processos de mudança de hábitos, 

envelhecimento da população mundial e a redução 

da perda dentária por razões cariosas e 

periodontais estão associados com o aumento da 

prevalência das lesões cervicais não cariosas 

(LCNCs)1,2 que apresentam prevalência geral na 

população de 46,7%.3 As LCNCs são definidas como 

a perda de tecido dentário próximo à junção 

amelocementária devido ao processo de desgaste e 

possuem etiologia multifatorial: fricção (desgaste e 

abrasão provocados por atrito de substâncias), 

acúmulo de tensões (abfração, parafunção e 

oclusão traumática) e biocorrosão (degradação 

química, bioquímica e eletroquímica, provocada por 

fatores intrínsecos e extrínsecos) (Figura 1).4

Aplicabilidade Clínica:

As lesões cervicais não cariosas estão 
presente em mais de 45% da população 
mundial, sendo que vários pacientes possuem 
hipersensibilidade dentinária associada. 
Mesmo considerada uma técnica simples, as 
restaurações de LCNCs apresentam elevada 
taxa de falha, devido às características da 
cavidade e à dificuldade no controle dos 
fatores etiológicos. A utilização de sistemas 
adesivos universais (com condicionamento 
seletivo do esmalte), inserção de único 
incremento (para cavidades de até 2 mm) e 
instrumentais adequados facilitam a escultura 
e tornam a restauração mais previsível.

Palavras-chaves: Lesões não cariosas; Lesões 
cervicais não cariosas; Resina Composta; 
Restauração Direta.
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Figura 1: Fatores etiológicos para lesões cervicais não cariosas com os respectivos fatores de risco (Soares & Machado, 2019).5

As LCNCs estão associadas a prejuízos no 
comportamento biomecânico do elemento dentário, 
pois a perda de estrutura mineralizada intensifica os 
valores de tensão e deformação na região cervical.5 
Além disso, a cavidade resulta na exposição de 
dentina, fazendo com que esta fique mais exposta 
aos fatores biocorrosivos e de fricção, resultando 
em uma aceleração do processo de desgaste.4,6 O 
protocolo restaurador deve ser realizado com resina 
composta, devido à sua capacidade de 
biomimetizar mecanicamente a estrutura perdida.5 

Apesar das restaurações de LCNCs apresentarem 
elevada taxa de falha (60,3% em 13 anos)7 
comparada a outras cavidades, ainda podem 
apresentar boas taxas de sucesso (93% a 97%) em 
8 anos.8,9

de confecção de restauração em resina de LCNC de 
forma simplificada.

Considerando a alta prevalência de pacientes com 
LCNCs, o objetivo deste artigo foi relatar as etapas 

Paciente adulto-jovem, de 27 anos de idade, 
procurou tratamento odontológico no Centro de 
Tratamento de Lesões Não Cariosas da 
Universidade Federal de Uberlândia com queixa de 
dor ao ingerir alimentos ácidos e gelados (Figura 2). 
Ao realizar anamnese e exame clínico, constatou-se 
interferências oclusais, dieta ácida, apertamento 
dentário e escovação com força excessiva. Paciente 
foi diagnosticado com recessão gengival, lesões 
cervicais não cariosas e hipersensibilidade 
dentinária em vários dentes, isoladas ou 
combinadas (Figura 3 e 4).Objetivos:

Relato de Caso:
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Figura 2: Paciente de 27 anos de idade, procurou atendimento 
com queixa de dor ao ingerir alimentos ácidos e gelados. Ao 
realizar anamnese e exame clínico, constatou-se interferências 
oclusais, dieta ácida, apertamento dentário e escovação com 
força excessiva. O paciente foi diagnosticado com recessão 
gengival, lesões cervicais não cariosas e hipersensibilidade 
dentinária em vários dentes, isoladas ou combinadas.

Figura 3: Vista aproximada do quadrante superior direito. Os 
dentes 13 a 17 apresentavam hipersensibilidade dentinária 
associada ou não a recessão gengival e/ou a lesão cervical não 
cariosa.

Figura 5: Considerando o envolvimento estético da 
cervical/terço médio de pré-molar superior, e a presença de 
ângulo cavo-superficial oclusal bem definido, optou-se por 
realizar um bisel longo (aproximadamente 4 mm) com ponta 
diamantada (KG Sorensen) para mascarar a interface 
restauradora.

Figura 6: Bisel longo confeccionado. Este é o único preparo 
indicado para restaurações de LCNCs.

Figura 4: Aspecto inicial do dente 14 com LCNC, evidenciando o 
desgaste cervical com indicação de restauração. Após o teste 
com jato de ar, o paciente relatou índice 6 (moderado) de HD 
(EVA).

A fim de garantir um conforto maior ao paciente, 
para sequência do tratamento com abordagem 
multiprofissional, os dentes sem cavidade cervical 
foram dessensibilizados e os que apresentavam 
cavidade foram restaurados com resina composta. 

As etapas da confecção da restauração da LCNC do 
dente 14 estão descritas nas figuras 5 a 28. Após 
confecção do bisel (Figuras 5 e 6), seleção de cor 
(Figura 7) e profilaxia, o isolamento do campo 
operatório foi realizado (Figuras 8 a 11). Em 
seguida, foi utilizado sistema adesivo universal 
(Figuras 12 a 15) e a resina composta foi inserida 
em um único incremento (Figuras 16 a 22). Após a 
fotoativação (Figura 23) e remoção do isolamento 
(Figura 24), o protocolo de acabamento e polimento 
foi realizado (Figuras 25 e 26). Concluída a 
restauração, a dor no dente 14, segundo a escala 
visual analógica, referente à hipersensibilidade 
dentinária, reduziu de 6 (moderada) para 0 (ausente) 
(Figuras 27 e 28).
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Figura 7: Para seleção de cor, um incremento foi inserido na 
LCNC, espalhado sobre o bisel e fotoativado. Neste caso, 
utilizou-se resina nanoparticulada de sistema simplificado 
(universal) com matiz/croma A3 (Filtek Universal, 3M).

Figura 8: Após a profilaxia, o campo operatório foi isolado de 
forma relativa com lençol de borracha cortado para exposição 
da região a ser trabalhada, também conhecido como 
“isolamento modificado”. Optou-se por não utilizar grampo para 
este isolamento, devido a experiências negativas do paciente 
em tratamentos passados.

Figura 9: Aspecto da cavidade após o isolamento com lençol de 
borracha.

Figura 10: Para auxiliar no controle da umidade do fluído 
crevicular e melhorar a visualização do término da cavidade, fio 
afastador #000 foi inserido (Ultrapack, Ultradent) com auxílio de 
espátula de inserção de fio (Fisher 171, Ultradent).

Figura 11: Fio afastador inserido.

Figura 12: Tentativa de condicionamento seletivo do esmalte 
com ácido fosfórico 35% (Ultra Etch, Ultradent). É possível que, 
mesmo utilizando um ácido fosfórico de excelente tixotropia, 
haja condicionamento “acidental” de parte da dentina.
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Figura 13: Nesta imagem é possível observar a área 
branco-opaca condicionada com ácido fosfórico. É importante 
destacar que, mesmo com o bisel, o condicionamento deve ser 
estendido para o terço médio para facilitar a escultura e permitir 
o mascaramento da interface restauradora.

Figura 14: Aplicação de adesivo universal (Single Bond 
Universal, 3M). Considerando que mesmo sem intenção houve 
áreas de dentina condicionada, esta é a melhor opção.

Figura 15: Fotoativação com aparelho configurado para emitir 
1.000mW/cm2 (Valo, Ultradent)

Figura 16: Inserção de único incremento de resina composta de 
sistema simplificado de matiz/croma A3 (Filtek Universal, 3M) 
com espátula Almore (Almore Nº 1, Quinelato).

Figura 17: O primeiro objetivo é fazer com que a resina se 
acomode na cavidade, para, em seguida, realizar a escultura. 
Como a imagem mostra, deve-se iniciar criando a inclinação da 
bossa cervical. 

Figura 18: Ainda com a mesma espátula, utiliza-se a própria 
inclinação da “colher” para esculpir a inclinação da distal 
(devido a maior dificuldade de acesso comparada à mesial).
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Figura 19: Com a escultura da inclinação cervical e com o perfil 
distal esculpido, faz-se a escultura da mesial (A). É importante 
entender que, enquanto esculpimos essas regiões (cervical, 
distal e mesial), os excessos são removidos e/ou espalhados 
para o terço médio do dente (B e C).

Figura 20 (A – C): A escultura continua com o espalhamento do 
volume de resina contra o bisel e em direção ao terço médio do 
dente com a “colher” da espátula Almore invertida.

A

B

C

A

B

C
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A

B

C

Figura 21: Escultura primária da resina composta inserida, ainda 
com alguns excessos. 

Figura 23: Fotoativação com fotoativador de irradiância de 
1.000mW/cm2 (Valo, Ultradent).

Figura 24: Remoção do fio afastador no sentido do longo eixo 
do dente. 

Figura 25: Pode-se utilizar lâmina de bisturi e brocas 
multilaminadas para remoção de excessos próximos ao tecido 
periodontal.

Figura 22 (A – D): Para evitar maiores excessos cervicais, uma 
espátula bem fina (LM-Arte Applica, by Quinelato) deve ser 
utilizada de forma bem suave e em movimentos leves de 
“serrote”, iniciando no centro da cervical até as proximais. 
Pode-se utilizar um pincel para finalizar a escultura.

D
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Figura 27: Aspecto imediato após o polimento. Imediatamente, 
foi realizado o teste de hipersensibilidade dentinária e o 
paciente relatou ausência de dor (EVA = 0).

A D

B E

C F

A etapa de condicionamento do paciente, que inclui 
a aplicação do protocolo dessensibilizante e 
restauração das LCNCs, permitiu ao paciente maior 
conforto e segurança para o andamento do 
tratamento (Figura 28).

Figura 26: Sequência de finalização da resina composta com discos abrasivos (Optidisc, Kerr) (A – C); borrachas abrasivas (G.C.I Kit, 
Kenda) (D e E); e pasta de polimento (Diamond Polish Mint de 1 e 0.5 micra, Ultradent) (F).

Figura 28: Aspecto final após 15 dias da restauração do dente 
14 e dessensibilização do 16 e 15. O paciente relatou ausência 
de dor, possuindo maior conforto para continuar o tratamento 
dos fatores etiológicos das lesões não cariosas e demais 
procedimentos, como recobrimento radicular, ajuste oclusal, 
orientação de dieta, orientação alimentar, entre outros.
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A restauração da cavidade de LCNC não é o 
tratamento das LCNCs.5 A sua elevada taxa de falha, 
também em estudo clínicos, pode ser justificada 
devido ao não controle dos fatores etiológicos. 
Entretanto, a restauração com resina composta é 
considerada parte do tratamento, tal como a análise 
do equilíbrio oclusal, dos hábitos parafuncionais, 
ocupacionais, de dieta e de higienização (escova e 
dentifrício); e identificação de alterações sistêmicas 
(refluxo gastroesofágico e distúrbio do sono, entre 
outros).2,4-6 Assim, a restauração das LCNCs é 
indicada como parte do manejo, pois, além de 
aproximar o comportamento biomecânico do 
remanescente dentário ao do dente hígido, também 
funciona como barreira aos fatores ácidos e de 
fricção; atua como agente obliterador para casos de 
hipersensibilidade dentinária; e repara o dano 
estético.4-6



Além dos fatores etiológicos e das características 
da cavidade da LCNC (dificuldade no controle da 
umidade e do acesso ao término da parede 
gengival), as variáveis técnicas e intrínsecas à 
própria resina composta também podem interferir 
na longevidade da restauração.10-14 A fim de 
amenizar os danos promovidos pela tensão de 
contração residual e também pela inadequada 
conversão de monômeros em polímeros, 
recomenda-se utilizar um único incremento para 
restaurar LCNC de até 2 mm profundidade.15 Assim, 
a tensão de contração residual será controlada, a 
conversão de monômeros em polímeros será 
adequada (pois a espessura de material restaurador 
permite a passagem de luz do fotoativador) e o 
risco de incorporar espaços vazios (“bolhas”) entre 
as camadas do compósito será menor.15,16 Para 
LCNCs maiores de 2 mm de profundidade, deve-se 
utilizar incrementos oblíquos, evitando unir paredes 
opostas.



Outro ponto importante sobre a restauração de 
LCNC é o sistema adesivo selecionado. Mesmo 

com todo o avanço que a odontologia adesiva 
alcançou, a resistência adesiva para adesivos de 
condicionamento total sofre considerável 
degradação com o envelhecimento da 
restauração.17 Por outro lado, adesivos 
autocondicionantes, por não condicionarem dentina 
com ácido fosfórico, possuem a degradação da 
camada adesiva mais lenta.18 Porém, o 
condicionamento dentinário “acidental” prejudica os 
valores de resistência de união para os 
autocondicionantes. Os adesivos universais foram 
elaborados objetivando a estabilidade da camada 
adesiva tanto em dentina quanto em esmalte, ao 
mesmo tempo que permite uma técnica mais 
simples e menos sensível ao operador.19,20 Ao 
utilizar esse sistema, o dentista pode optar por 
realizar o condicionamento seletivo do esmalte, 
sendo que um condicionamento de alguma área de 
dentina não traz prejuízos à adesão. Teoricamente, 
os adesivos universais possibilitam que o 
procedimento adesivo seja realizado com as 
vantagens do condicionamento total e a segurança 
do autocondicionante.19

Discussão:

A técnica de restauração de cavidades de LCNCs 
com resina composta é simples, porém todas as 
etapas devem ser realizadas respeitando os 
protocolos clínicos;

A restauração da LCNC reduziu a dor associada a 
hipersensibilidade dentinária, promovendo um 
conforto ao paciente para continuar o tratamento e 
manejo das lesões não cariosas;

Deve-se dar preferência ao condicionamento 
seletivo do esmalte associado a adesivos 
autocondicionantes ou universais, e um único 
incremento de resina (em caso de cavidades de até 
2 mm de profundidade) é suficiente para restaurar a 
cavidade;

A espátula apropriada auxilia na acomodação do 
incremento, facilitando a confecção da anatomia do 
terço cervical e, ao mesmo tempo, gerando 
excessos mínimos.

Conclusão:
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Introdução:
O traumatismo dentoalveolar é caracterizado por 
uma situação de urgência1,2 e deve ser entendido 
como um problema de saúde pública, pois vários 
indivíduos estão expostos ao risco em atividades 
cotidianas, como atividades físicas, acidentes de 
trânsito e diversas formas de violência.3,4 Até 20% 
dos adolescentes da América do Sul e Central já 
passaram por algum episódio de trauma 
dentoalveolar na dentição permanente (Figura 1).3 
Os indivíduos do sexo masculino com selamento 
labial insuficiente e com overjet maior do que 5 mm 
são mais propensos a sofrer lesões traumáticas.3



O traumatismo dentoalveolar pode ser classificado 
desde fratura de esmalte até casos mais sérios, 
como avulsão dentária.2,5 Em casos de fratura de 
esmalte/dentina, o cirurgião-dentista pode optar por 

Aplicabilidade Clínica:

O traumatismo dentoalveolar atinge até 20% 
de algumas populações e seu tratamento 
deve ser rápido e efetivo. Em relação à técnica 
restauradora, o dentista deve optar por utilizar 
o fragmento, caso este esteja em condições 
aceitáveis. Para os casos de fragmentos 
desadaptados, desidratados, fraturados em 
múltiplas partes, cariados ou com 
restaurações prévias, a reconstrução da área 
fraturada com resina composta é uma 
solução conservadora, estética, eficaz e que 
recupera o padrão tensão-deformação do 
remanescente dentário.

Palavras-chaves: Fratura dentária; Colagem de 
fragmento; Classe IV; Resina Composta.



Artigo de pesquisa inédita
iK Journal; 2021 (fev); 02 (02); 46-52

48

Objetivos:

Metodologia:

Nesse contexto, este estudo objetivou analisar o 

comportamento biomecânico de um incisivo central 

superior restaurado utilizando o próprio fragmento 

ou somente resina composta.

Foi utilizado um modelo CAD (Computer Assisted 

Design) de um incisivo central superior hígido 

(Figura 2) do banco de dados do grupo de pesquisa 

em Lesões Não Cariosas da Universidade Federal de 

Uberlândia. A partir desse modelo foi simulada uma 

fratura dentária com duas técnicas restauradoras: 

1- Colagem de Fragmento; 2- Reconstrução com 

resina composta (Figura 2).

utilizar o próprio remanescente ou reconstruir toda a 

área fratura com material restaurador adesivo.6,7 É 

importante destacar que a longevidade da 

restauração de um dente anterior fraturado é 

dependente de fatores como extensão da fratura, 

tecidos envolvidos, envolvimento de ângulos 

incisais e adaptação do fragmento.5 Diante dessas 

variáveis que podem interferir na longevidade da 

restauração, o cirurgião-dentista pode ficar em 

dúvida sobre quando utilizar o fragmento ou quando 

realizar uma restauração direta.

Figura 1: Paciente com histórico de traumatismo dentário e 
colagem de fragmento no dente 21 e trincas no esmalte do 
dente 11.

Figura 2: Geração dos modelos de elementos finitos. A: Incisivo 
central hígido; B: Simulação da fratura envolvendo esmalte e 
dentina; C: Modelo com colagem do fragmento; D: Modelo com 
restauração em resina composta classe IV.

Posteriormente, foram realizadas as seguintes etapas:



1. Pré-processamento do modelo de elementos finitos 

(Ansys WorkBench 12.0):


a) Inserção das propriedades mecânicas (Tabela 1);8-10


b) Confecção da malha (Figura 3);


c) Estabelecimento das condições de contorno:

• Aplicação de força de 100 N no terço incisal 

palatino (Figura 3);



• Os modelos foram restringidos nas bases e 

laterais dos ossos (Figura 3).

2. Processamento: cálculos pelo software;



3. Pós-processamento: análise dos resultados 

obtidos para o critério de Tensões Equivalentes (von 

Mises) e Deformação Equivalente da estrutura 

dentária.
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ESTRUTURAS

ESTRUTURAS

PROPRIEDADES ORTOTRÓPICAS

PROPRIEDADES ISOTRÓPICAS

Esmalte

Dentina

73720

17070

20890

1700

0,23

0,30

2,07

300

13700

1370

14900

0,45

0,45

0,30

0,30

0,24

63270

5610

24070

6000

0,45

0,33

63270

5610

20890

1700

0,23

0,30

Longitudinal Transversal

Módulo de Elasticidade (MPa)

Coeficiente de Cisalhamento (MPa)

Módulo de Elasticidade (MPa) Coeficiente de Poisson (v)

Coeficiente de Poisson (v)

Z

Esmalte

Dentina

Esmalte 

Dentina

Polpa

Ligamento Periodontal

Osso Cortical

Osso Medular

Resina Composta

Tabela 1: Propriedades mecânicas ortotrópicas e isotrópicas aplicadas às estruturas estudadas.8-10

Figura 3: Pré-processamento. A: Malha do modelo; B: Condição 
de contorno (aplicação de força e restrição de deslocamento – 
nula nas superfícies de cor azul).

Resultados:
Os resultados da Figura 4 mostram o padrão de 

distribuição de tensão para os modelos hígido, com 

colagem de fragmento e com a fratura reconstruída 

com restauração de resina composta. Observa-se 

que independente da técnica restauradora (com 

fragmento ou em resina composta), o padrão de 

distribuição de tensão é similar ao do dente hígido 

para todas as regiões analisadas. Apesar da tensão 

ser ligeiramente maior no esmalte do fragmento, o 

comportamento foi similar.



Ao analisar a tensão e deformação na área da 

fratura (Figura 5), os valores foram ligeiramente 

maiores no remanescente para quando a 

restauração foi realizada com a reconstrução total 

com resina composta. 
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Figura 4: Distribuição de tensão (critério de von Mises). Para a análise da tensão, quanto mais próximo a cor do preto, maior a tensão
concentrada (MPa). É possível observar que, para todas as perspectivas analisadas, o padrão de concentração de tensão dos modelos
restaurados apresentou similaridade entre si e o modelo hígido.

Figura 5: Distribuição de tensão (critério de von Mises) e deformação (equivalente) da área do remanescente. Para a análise da tensão,
quanto mais próximo a cor do preto, maior a tensão concentrada (MPa). Para deformação, quanto mais próximo a cor do preto, maior a
deformação concentrada (mm/mm). Apesar de valores ligeiramente maiores de tensão e deformação, o comportamento biomecânico
da área do remanescente foi próximo entre as técnicas restauradoras.
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O entendimento da importância do traumatismo e

seus fatores de risco permitem estabelecer 

medidas educativas e preventivas para evitar novos 

casos de trauma.6 Entretanto, quando essas 

medidas preventivas falham, a qualidade de vida do 

acidentado é afetada e há necessidade de um 

tratamento, sendo muitas vezes altamente 

complexo, longo e de alto investimento.6,11-13

Independente do tratamento indicado, este deve ser 

realizado de forma a reduzir danos, conservar 

estruturas, dar conforto ao paciente e possuir alta 

longevidade. 



Dentre as técnicas para reabilitação de fraturas 

traumáticas coronárias, duas técnicas são tidas 

como menos invasivas: a colagem do fragmento e 

reconstrução da área da fratura com resina 

composta. Em ambas, somente uma canaleta ou 

um bisel são necessários para mascarar a interface 

entre o remanescente e a resina composta ou 

fragmento.6,7 Entre essas técnicas, a colagem de 

fragmento dental propicia maior satisfação 

emocional e maior aceitação para o paciente, além 

de ser uma técnica relativamente simples, rápida e 

eficaz que devolve forma, contorno, textura, 

alinhamento e cor utilizando uma quantidade 

mínima de material restaurador.7 Entretanto, para 

que essa técnica possa ser utilizada, o fragmento 

dentário encontrado deve estar em bom estado 

(livre de cárie ou de restaurações extensas 

anteriores), com tamanho adequado, boa adaptação 

ao remanescente e estar conservado em meio 

aquoso (água filtrada).14 



Para os casos de perda do fragmento ou quando os 

fragmentos não estão em condições aceitáveis para 

serem utilizados como parte do processo 

restaurador, a reconstrução da área da fratura com

resina composta apresenta vantagens, como a

realização em única sessão, biomimetismo com o

tecido fraturado e alta longevidade para

restaurações classe IV ou facetas diretas (indicadas

em alguns casos para melhor mascarar o limite da

fratura).7 

O padrão de distribuição de tensão e 
deformação das técnicas restauradoras com 
colagem de fragmento e reconstrução total 
em resina foram muito similares;

A decisão de utilizar o fragmento dentário 
deve considerar a condição do fragmento; 
entretanto, para os casos de perda ou de 
fragmentos não aceitáveis, a restauração da 
área fraturada com resina composta 
recupera o comportamento biomecânico 
ficando próximo ao do dente hígido.

Conclusão:

Discussão:
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E aí pessoal, tudo bem? Adoramos quando 

recebemos o carinho de vocês com prints, fotos e 

vídeos dos eventos iKnow. Nesse número do iK 

Journal, a galeria iKnow será em homenagem a uma 

grande colega: Kayoko Okada (@kayokookada5).



A Dra. Kayoko Okada atua nas áreas de reabilitação 

oral, estética, ortodontia e prevenção. Além disso, 

ela é uma artista contemporânea, sempre nos 

alegrando (e “tirando um sarro”) com os seus 

conteúdos.

Jornada – Desvendando a 
Estética Facial

Foi showww! O Prof. Altamiro Flávio fez 14 lives que 

foram aulas incríveis. Junto com alguns convidados, 

ele abordou vários temas sobre Harmonização 

Orofacial como as possibilidades de atuação clínica 

e promoção de saúde e estética. E claro, rendeu 

algumas postagens da nossa querida Kayoko.

Circuito de Restaurações 
Extensas

Qualquer aula com o Bruno Reis e Paulo Vinícius 

juntos vira festa. Mesmo com toda a seriedade do 

conteúdo, eles conseguem transmitir de uma forma 

alegre. E o circuito de restaurações extensas foi 

demais!

Homenagem ao Prof. Altamiro Flávio.
It’s Party Time... mas com muito conteúdo! Aprender também 
pode ser leve e divertido.

@kayokookada5: entender toda a anatomia da face é 
indispensável para os procedimentos de Harmonização 
Orofacial. Fazer o desenho em 3D ajuda a gravar muito mais de 
tudo que é importante. E fazer em você mesma é um desafio 
ainda maior ...fora que fazer arte é terapia pura🤩 .

Muito boa essa técnica de aprendizado prof @altamiroflavio 

 #hof #harmonizacaoorofacial #anatomia

https://www.instagram.com/p/CLCSufLl9wY/?utm_source=ig_web_copy_link
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Mesmo com muita informação sobre diagnóstico, técnica 
restauradora e proservação de dentes com restaurações 
extensas, houve um tempinho para abordar o tema de 
Harmonização Orofacial.

Coroando a nossa rainha do laser.

Tem dúvidas? A Prof Ana Cecília esclarece.

Ana Cecília Aranha – 

a Rainha do Laser

Vamos de coroação para a nossa querida Profa. 

Ana Cecília Aranha: a rainha do Laser. Já falamos 

nessa coluna sobre a maratona do Laser da Ana 

Cecília, mas essa homenagem não poderia passar 

em branco.

Profa. Ana Cecília em ação junto com o Prof. Paulo Vinícius no 
curso VIP de Lesões Não Cariosas.



Galeria iKnow

56

Silvinho com as alunas (Beatriz, Sylvia e Manu) do curso de VIP 
de Lesões Não Cariosas.

Grande Silvi(nh)o!

O Silvinho é “o cara”! Sempre atento a todas as 

necessidades dos alunos, professores, participantes 

e comunidade iKnow. E por estar sempre presente 

nas lives, ele não poderia ficar de fora, né Kayoko?

Homenagem ao Silvinho Scalia.

Expedição Resinas
Posteriores – Excelência e 
Simplicidade
Que expedição foi essa?! O Prof. Cacá Godoy 

explicou de forma simples como facilitar a 

execução de procedimentos tidos como 

complicados relacionados às restaurações de 

dentes posteriores. E em 14 lives, sobrou conteúdo 

para a Kayoko.

Olha esse Feed! Realmente o tema expedição fez todo o 
sentido para nos sentirmos em uma aventura em busca de 
informações preciosas.
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Durante a expedição, o Prof. Cacá Godoy teve diversos 
convidados, entre eles, o Prof. Bruno. 

Papai e Mamãe da Isis: Muitas felicidades e saúde a essa 
família linda!

Papai e Mamãe da Ísis:
E no final do ano passado, o Bruno e a Maíra nos 

disseram que a Ísis está a caminho. 

Cursos Presenciais: 
A internet permite reduzir distâncias e até 

aproveitarmos as 24 horas do nosso dia de forma 

diferente. Mas o ensino presencial também é 

essencial e permite colocar na prática o 

conhecimento adquirido.

Confraternização do curso de Lesões Não Cariosas, 
coordenado pelo Prof. Paulo Vinícius Soares.

Alunos e professores do curso de Restaurações Cerâmicas, 
coordenado pelo Prof. Paulo Vinícius Soares.

Curso VIP de Restaurações Anteriores de Resina Composta, 
coordenado pelos professores Bruno Reis e Paulo Vinícius.
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E sobrou até para nosso 
editor: 

ikjournal@iknowodonto.com

Ahh...e não esqueçam: 



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

Alexandre Machado, editor-chefe do iKnow Journal. 
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