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O que tem no iKNOW JOURNAL?

Fala pessoal, 
tudo bem?

O iKnow Journal de dezembro de 2020 
(volume 1 – número 3) foi preparado com 
muito carinho para levar informações 
super interessantes para vocês. E não 
poderia ser diferente, né? Teríamos que 
encerrar o ano com colunas e artigos que 
agreguem no conhecimento e na clínica do 
dia-a-dia. 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 01 – Número 03?

O que faz você optar por determinado 
material em uma situação clínica 
específica?  As suas propriedades, né? 
Assim como os materiais, nós temos 
propriedades (virtudes) que modulam 
nossas ações para fazer o bem ao próximo. 
O editor Alexandre Machado traz uma 
mensagem para que saibamos utilizar 
nossas melhores propriedades para fazer 
um 2021 cheio de paz e amor!

Por que devemos incluir os fumantes aos 
grupos de risco para o envelhecimento 
precoce dental? Os autores Gabriel Vieira, 
Lívia Zeola e Maria Luiza Oliveira respondem 
essa pergunta com muito embasamento 
científico e uma pitada de opinião. Esta 
coluna fará você ver o seu paciente fumante 
com outros olhos!

Esta coluna vem espalhar exemplos 
positivos e mostrar que devemos pensar e 
agir além dos muros dos consultórios ou 
universidades. Quando fazemos o bem nas 
nossas relações pessoais e sociais, a clínica 
e a ciência também ganham. Na coluna 
desse número do iK Journal, a nossa colega 
dentista Letícia Costa aborda o tema 
“Racializando a Odontologia”.

Facilitar a rotina clínica com informações 
baseadas em evidência científica! Nesta 
coluna, os Profs. Igor Cardoso e Alexandre 
Machado (@instapub_odonto) respondem 
dúvidas clínicas com ciência, abordando 
pesquisas publicadas nos melhores 
periódicos científicos odontológicos. E a 
pergunta a ser respondida dessa vez é: O 
clareamento dental pode atrabalhar a 
adesão?

Opinião e Ciência

Aplicação ClínicaEditorial
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Fazer o Bem Faz Bem



Neste número do IK Journal voltamos com 
eles na coluna FUN: os professores André 
Maia e Cauli Capillé (@iatrogenia.odonto). 
Caso você queira algumas dicas de como 
(não) cometer uma iatrogenia, esta coluna 
traz três dicas incríveis de como (não) 
“gourmetizar” sua resina composta, (não) 
facilitar o ajuste oclusal de restaurações 
cerâmicas e como (não) acertar no 
diagnóstico de cavidades cervicais. 

A odontologia é cheia de mentes (e mãos) 
brilhantes. Apesar de mais de 330 mil 
dentistas no Brasil, sabemos que alguns se 
destacam por suas contribuições à 
profissão. Assim, a coluna “Menção 
Honrosa” tem o intuito de homenagear 
grandes nomes da Odontologia que são um 
diferencial para a nossa profissão. E o 
primeiro a receber a homenagem do iK 
Journal é o excepcional Paulo Antônio da 
Rosa Rodolfo!

A esterilização de pontas diamantadas 
interfere na sua vida útil? Resinas 
compostas com matiz de cores gengivais 
apresentam boas propriedades mecânicas?  
E como é o envelhecimento acelerado 
causado nas restaurações de resina 
composta em usuários de maconha? Venha 
conferir os artigos científicos de pesquisa 
inédita e relato de caso clínico. Estão 
cheios de boas informações!

O que tem no iKNOW JOURNAL?

Fun - @IATROGENIA.ODONTO

Menção Honrosa

Artigos Científicos
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Vem com a gente! 

Compartilhe estas 
informações com seus 
amigos de profissão.  

Tá demais esse 
número! 



Equipe iKnow Journal

https://youtu.be/S0h6z3W82wY
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Alexandre C Machado

Editor-chefe iKnow Journal

Professor da Universidade Federal de 
Uberlândia (ESTES-UFU)

Final de 2020 chegando e nós logo pensamos 
em várias metas e desejos para um próximo 
ano melhor do que este que vivemos. 
Principalmente por 2020 ter sido marcado por 
crises sanitárias, econômicas, sociais... e por aí 
vai. É importante destacar que a Odontologia 
também foi afetada (e muito) por essas crises. 
Foram dias, semanas e até meses 
(dependendo da região do Brasil) em que os 
consultórios, universidades e empresas 
odontológicas ficaram fechados para 
cumprirmos isolamento social físico. Mas não 
houve inércia da classe odontológica! Neste 
período, aprendemos a aglomerar de outra 
forma: digitalmente nas lives.

Foram, são e ainda serão tempos difíceis! Mas 
unidos, estamos enfrentando esses desafios. 
Percebemos que quando deixamos o 
individualismo de lado e agimos em conjunto, 
somos muito mais fortes! E não será qualquer 
intercorrência que causará uma cicatriz.



Vamos espalhar esse sentimento de fazer o bem 
para que nossas ações sejam transmitidas e 
possamos multiplicar o nosso amor ao próximo. 
Temos que dar e ceder. Assim, todos ganham! Para 
isto, é importante entender que somos atraídos por 
situações diferentes e isto nos ajuda a ter 
pensamento crítico e a realizarmos mudanças 
positivas. E por falar em mudanças, como 
sabemos, o próprio meio gera pressão. Por isso, 
tenha identidade própria nessas situações 
adversas, mas saiba que mudanças de 
comportamento podem fazer você se adaptar a 
novos momentos e te ajudar a lidar com essas 
situações. 



Assim, destaco algumas propriedades dos 
materiais que, de forma figurativa, foram citadas 
nos parágrafos acima: adesão, conversão, 
resistência, dureza, condutividade, expansão, 
sorção, solubilidade, energia superficial, resiliência 
e tenacidade. Essas propriedades podem ser 
consideradas virtudes e retratam muito bem como 
podemos fazer de 2021 o ano que desejamos!



A vida nos dá várias oportunidades para iniciarmos 
um novo ciclo. Mas, assim como no Pêndulo de 
Newton, a força da nossa história é responsável por 
continuarmos em frente. E lembre-se: nós somos 
os maiores responsáveis por fazer nosso ano (e 
das pessoas ao nosso redor) melhor!



Assim, nós, do iKnow Journal, desejamos que 2021 
seja um ano repleto de boas propriedades!

Propriedades 

(ou virtudes) 

para um 2021 melhor

Editorial



Opinião e ciência

incluir os fumantes
nos grupos de
risco para o 
envelhecimento
precoce dental?

Por que
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O tabagismo é considerado uma doença 
crônica, caracterizada pela dependência da 
nicotina.1 Apesar da redução em sua 
prevalência nos últimos anos,2 o cigarro é 
utilizado com frequência por 12,7% dos 
homens e 8,0% das mulheres do Brasil, o que 
representa um grande problema para a saúde 
pública do país.3 Evidências colocam o 
tabagismo como um dos principais 
responsáveis pela mortalidade precoce, 
impactando, anualmente, a vida de mais de 5 
milhões de pessoas em todo o mundo.4



Além das clássicas doenças respiratórias que 
têm o cigarro como fator determinante (por 
exemplo, enfisema pulmonar e bronquite 
crônica),5 várias outras enfermidades possuem 
essa associação estabelecida, mas são pouco 
discutidas no ambiente clínico. Nesse grupo, 
insere-se a Doença do Refluxo Gastroesofágico 
(DRGE), caracterizada pelo deslocamento 
retrógrado do conteúdo do estômago para o 
esôfago.6



A DRGE tem sua origem relacionada a fatores 
genéticos e a fatores ligados ao estilo de 
vida.7 Estima-se que acometa cerca de 12% da 
população brasileira8 e que sua incidência 
esteja aumentando.9 A doença se manifesta, 
tipicamente, pela presença de pirose e de 
regurgitação ácida,10 mas pode se revelar por 
meio de sintomas mais discretos, como tosse, 
rouquidão leve ou náusea.11 A clínica 
sintomática é suficiente para definição do 
diagnóstico, podendo o médico fazer uso da 
endoscopia digestiva alta como forma de 
avaliar possíveis complicações da doença 
(desde inflamações leves na mucosa do 
esôfago até lesões cancerígenas).10,12,13
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do esmalte do dente.19 Quanto mais frequentes 
forem os episódios, maior será a extensão da 
perda de estrutura.19 Evidências sugerem que 
indivíduos portadores de DRGE têm duas a 
quatro vezes mais chance de apresentar 
desgaste dental.18 Nesse sentido, uma 
anamnese ampla pode ser a chave para 
descobrir a doença e para prevenir ou suspeitar 
da sua manifestação na cavidade bucal. Para 
mais informações sobre o mecanismo da 
DRGE, assista o Vídeo 1.

O tabagismo está envolvido na patofisiologia 
da DRGE por afetar alguns mecanismos de 
defesa do organismo, sendo seu impacto 
diretamente relacionado à carga nicotínica e 
ao tempo (duração) do hábito.14 O esfíncter 
esofágico inferior funciona como uma barreira 
antirrefluxo, impedindo o retorno do suco 
gástrico. Apesar da sua ação, caso aconteça 
um episódio de refluxo, o ácido é 
imediatamente eliminado pela gravidade e pelo 
peristaltismo, sendo os resíduos neutralizados 
pela saliva rica em bicarbonato. A nicotina 
reduz a pressão do esfíncter esofágico inferior, 
provavelmente por bloquear os receptores 
colinérgicos e causar relaxamento das fibras 
musculares.15 Além disso, devido às 
inspirações profundas e à tosse crônica 
característica do fumante, há constantes e 
abruptas variações de pressão entre o tórax e o 
abdome, contribuindo para um aumento do 
número de episódios de refluxo.16 Por fim, o 
cigarro causa a diminuição da produção de 
saliva e compromete a sua capacidade de 
tamponamento, prolongando a presença do 
suco gástrico no esôfago.17



Em quadros mais leves da DRGE, o retorno do 
conteúdo ácido fica limitado às regiões mais 
distais do esôfago, mas em episódios mais 
pronunciados de refluxo o material ácido do 
estômago pode chegar até a cavidade bucal.18 

É nesse momento que uma série de outras 
manifestações da doença podem acontecer, 
devendo o dentista estar preparado para 
identificá-las.



O ácido que atinge a cavidade bucal reduz o pH 
da região, levando à desmineralização dos 
cristais de hidroxiapatita e à gradual dissolução 

Vídeo 1: Informações sobre o mecanismo, sinais e 
sintomas da DRGE.

https://youtu.be/zw9-LOqpafE
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ter 5 a 7 vezes mais chances de apresentar 
desgastes dentais.24

Nesse contexto, um último aspecto a ser 
lembrado é a tentativa de controlar a 
pigmentação dental causada pelo cigarro 
através do uso de dentifrícios chamados de 
clareadores (em sua maioria com altos valores 
de RDA – abrasão relativa/radioativa em 
dentina) e utilização frequente de produtos 
abrasivos na profilaxia profissional.25 Nessas 
duas situações poderá haver um aumento da 
rugosidade na região e um maior 
favorecimento ao desgaste das estruturas 
dentais.



A Odontologia tem o dever de estar atenta às 
diversas consequências do tabagismo, tão 
prejudicial à saúde dos nossos pacientes. 
Além dos efeitos diretos do cigarro na 
cavidade oral, ele contribui para a 
manifestação da DRGE, o que o torna uma 
peça central na abordagem dos fatores 
relacionados ao “envelhecimento dental 
precoce” (Figura 2). Esse é mais um aspecto a 
ser discutido no cuidado e na motivação para a 
cessação do hábito de fumar. Vale ressaltar a 

Outro mecanismo pelo qual a DRGE pode levar 
ao desgaste é pelo aumento do bruxismo.18 

Além de possuírem fatores de risco em 
comum, evidências indicam uma associação 
direta entre as duas disfunções.20 A 
acidificação do esôfago leva a um aumento da 
ativação do sistema nervoso simpático e a  
estimulação vagal do núcleo mesencefálico do 
nervo trigêmeo, gerando contrações 
involuntárias do masseter e de outros 
músculos envolvidos na mastigação.20



Os  pacientes fumantes sofrem ainda os 
efeitos diretos do cigarro na cavidade oral. A 
hiposalivação gerada pelo tabagismo prolonga 
o tempo de contato do ácido com os tecidos e 
prejudica o seu tamponamento, além de 
comprometer a formação da película adquirida, 
importante para a proteção dental.17,21 

Associado a esse fato, o aumento da 
temperatura local pode alterar a estrutura 
cristalina do esmalte e diminuir a sua 
resistência ao desgaste21  e a liberação de 
dopamina pela nicotina (resultado da indução 
das transmissões sinápticas de acetilcolina e 
glutamato) pode contribuir para o aumento da 
frequência do bruxismo.22



Outro ponto que merece atenção é a 
combinação do fumo com o consumo 
excessivo de bebidas alcoólicas (ácidas em 
sua maioria). Além de já contribuírem 
isoladamente para a ocorrência de refluxo, a 
prática concomitante dos dois hábitos pode 
potencializar os sintomas e/ou riscos para o 
desenvolvimento da DRGE.23 Devido a todas 
essas alterações promovidas pelo uso do 
cigarro, a literatura já tem mostrado que 
indivíduos tabagistas (Figura 1) podem 

Figura 1: Aspecto do desgaste dental em paciente 

tabagista.
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importância da interação entre a Odontologia, a 
Medicina, e a Nutrição. Para que seja prestada 
uma assistência adequada ao paciente, é 
fundamental que os profissionais trabalhem 
juntos, de forma a compartilhar conhecimentos 
e  a   estimular  uma   prática   em  saúde  mais

completa e integrativa. É preciso que sejamos 
cada vez mais multidisciplinares e 
interdisciplinares. Só assim, poderemos 
realizar abordagens e tratamentos 
personalizados, visando a melhoria da 
qualidade de vida de nossos pacientes.

Figura 2: Associação entre tabagismo, DRGE e desgaste dental.
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Para a Letícia de hoje é impossível desvincular 
questões raciais das minhas vivências clínicas, 
das minhas experiências acadêmicas e dos 
ambientes aos quais frequento. Há um tempo 
inclino-me a analisar e questionar 
acontecimentos, atitudes e pensamentos no 
âmbito profissional e pessoal que vivenciei 
desde que ingressei na faculdade de 
Odontologia da USP, em 2012. A famosa 
“racialização dos fatos”.



	A convite do iKnow Journal, escrevo, 
extremamente honrada, para a coluna “Fazer o 
bem faz bem” com o intuito de representar 
meus irmãos negros, colegas de profissão, 
trazendo reflexões importantes e essenciais 
para a classe odontológica sobre a realidade 
do racismo estrutural e institucional que 
vivemos. Afinal, como diz a empresária, 

apresentadora e escritora Oprah Winfrey: “Não 
podemos nos tornar aquilo que precisamos ser 
enquanto permanecemos o que somos”.



Tomar para si a dor que não te atinge vai além 
de empatia, nesse caso, é questão de 
reparação histórica. Obrigação. É 
conscientizar-se a ponto de compreender as 
diversas manifestações do racismo e entender 
que, se você não se encontra no lado oprimido, 
automaticamente está no lado do opressor. 
Quer queira ou não, direta ou indiretamente.



Então, te convido a sair da zona de conforto e 
racionalizar. Analisar, a partir de um olhar 
racial, toda sua turma de graduação, todos os 
seus colegas dentistas, seus professores e 
seus pacientes. O quanto te parece comum vir 
a mente um número ínfimo de negros? Já tinha 
ponderado essa proporção? Por quanto tempo 
experienciou essa disparidade e não sequer se 
questionou? Faz sentido pra você todos esses 
ambientes majoritariamente brancos?



Procuro sempre enfatizar a necessidade de 
desassociar a palavra racismo de uma atitude 
racista ou injúria racial. Essas são meras 
expressões do racismo. É primordial que 
enxerguemos o caráter estrutural do racismo. 
Como diz o Prof. Silvio Almeida, “Devemos 
encará-lo [o racismo] como um elemento que 
integra a organização econômica e política da 
sociedade. É ele que fornece a lógica para a 
reprodução das formas de desigualdade e 
violência”. Ou seja, a formação da nossa 
estrutura econômica, política e social é 
desenvolvida (e sustentada) a partir de uma 
organização racista. As oportunidades, ou a 
falta delas, foram e ainda são baseadas nessa 
construção.

Leticia Gabriela da Costa

Graduada pela Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo – FOUSP

Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial pela 
São Leopoldo Mandic  
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Trazendo as decorrências do histórico de 
escravidão para dados atuais, podemos 
visualizar (e vivenciar) as consequências dessa 
constante marginalização da população negra. 
Segundo o IBGE (2019), 54% da população 
brasileira é constituída por pretos e pardos. 
Dentre os 10% mais pobres, aproximadamente 
75% são negros. Segundo o Inep (2010), 
apenas 6% dos universitários eram pretos ou 
pardos. Dentre os estudantes dos cursos de 
medicina e odontologia, somavam apenas 
3,9%. Como disse o Prof. Jocélio Teles dos 
Santos: “Uma desigualdade racial muito 
grande dentro de um grupo que já foi 
selecionado”.

A área odontológica demanda suporte e 
investimentos contínuos, desde o acesso à 
faculdade (pública ou privada), passando pelas 

dificuldades financeiras em manter-se nos 
estudos e arcar com os materiais, até a 
obtenção de um diploma de pós-graduação e a 
construção de sua carreira. Agora imaginem 
passar por esses passos com o acréscimo de 
toda sua estrutura familiar precisar lutar por 
uma mobilidade social que não foi incentivada 
por políticas de apoio, mesmo após séculos de 
marginalização de um povo que foi usado 
como produto base da economia de um país.



As Políticas Públicas Afirmativas (sistema de 
cotas, ProUni, SiSU, FIES) foram criadas com o 
intuito de aumentar o acesso ao ambiente 
acadêmico dessa população injustiçada, ou 
seja, criar uma oportunidade de caráter 
emergencial para mobilidade social. A esse 
ponto, fica explícito que a meritocracia não se 
aplica em todos os casos. Comparemos cáries 
com cáries, LCNC com LCNC. Fatores 
estruturais atuam intrínseca e 
continuadamente em cada passo da população 
negra.



Pensando no incentivo às crianças a cursar 
odontologia, questiono-me: como se enxergar 
em ambientes que não possuem pessoas 
como você? Interligo à questão de 
representatividade. E quando falo em sentir-se 
representado, falo de pertencimento. Sentir-se 
pertencente em todos os ambientes e 
comunidades. Crescer enxergando pessoas 
como você apenas em posições sociais 
específicas te programa a limitar sua própria 
projeção profissional. A mídia e os ambientes 
que vivemos nos ensinam isso há séculos!



Fomos ensinados desde cedo a normalizar, 
desde o sistema que escravizou, dizimou e 
violentou seres humanos por quase 400 anos, 

Dra. Leticia Costa escaneando paciente para 

planejamento/execução de tratamento ortodôntico.
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até as sequelas que ele nos causa. Habituar-se 
com a desigualdade social e racial e conviver 
naturalmente com a opressão é cooperar com 
a manutenção do racismo estrutural.



Cabe a cada um desconstruir o que lhe foi 
ensinado e buscar conhecimento para se 
transportar para o lado da resistência, pois 
como disse o consultor Ad Junior “Enquanto 
não houver um grande esforço para combater 
ações do passado, com estratégias 
aceleradoras de oportunidades que promovam 
a igualdade, continuaremos sendo vistos 
apenas em papeis de menor nível social”. E 
acrescento que, enquanto não houver 
conhecimento da origem do problema, 
comprometimento com a causa e movimento 
de toda população, o racismo continuará 
estruturando nossa sociedade.



Que nos acerquemos do princípio “IF I IKNOW, 
YOU KNOW” para além da odontologia. 
Tomei-o para mim na abordagem da coluna, 
repassando minhas vivências e críticas com o 
intuito de, humildemente, despertar 
conscientização para que possamos levar à 
evolução essa sociedade que vivemos juntos, 
mesmo que em andares diferentes.



Finalizo com a fala de Malcom X, que evidencia 
a responsabilidade individual frente ao 
processo: “As únicas pessoas que realmente 
mudaram a história foram as que mudaram o 
pensamento dos homens a respeito de si 
mesmos”.



Agradeço imensamente pela oportunidade. 
Que o que eu sei (e faço) seja o que você sabe 
(e faça)!

Dra. Leticia Costa e sua paciente no dia da entrega de 

alinhadores ortodônticos.
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Para entender essa relação é necessário relembrar 
como ocorre o clareamento dental. De forma 
simplificada, o mecanismo do clareamento se dá 
pela quebra de pigmentos presentes na dentina por 
moléculas de oxigênio liberadas pelos géis 
clareadores. Após a quebra dos pigmentos, as 
moléculas de oxigênio não são imediatamente 
eliminadas da estrutura dental, e é justamente por 
isso que se discute a adesão em dentes recém 
clareados. Será que esse oxigênio residual pode 
prejudicar a resistência de união?



A resistência de união de um dente recém clareado 
é diminuída em pelo menos 15% quando 
comparada a adesão após uma semana do 
clareamento (Figura 1). Porém, alguns pontos 
devem ser destacados em relação à individualidade 
de cada pessoa, levando em conta a espessura de 
cada tecido (esmalte e dentina), o grau de 
mineralização, a permeabilidade, os hábitos 
ocupacionais e a alimentação. Além disso, vale 
lembrar que a ciência na área da saúde não é exata! 
Ou seja, nem todas as restaurações apresentarão 
redução de 15% na adesão. Mas, há sim uma 
diminuição considerável de resistência de união e é 
possível que isso reduza a longevidade do 
procedimento realizado.1 



Diante disso surge um outro questionamento: 
quanto tempo eu devo aguardar após o 
clareamento? Neste ponto em específico, existe 
uma divergência ainda maior na literatura, sendo 
sugeridos os tempos de 7, 14 e 21 dias. Porém, a 
maior parte dos artigos científicos afirmam que 14 
dias é um tempo seguro e suficiente para realizar a 
adesão sem prejudicar a resistência de união 
(Figura 2). Assim, nós, autores desta coluna, 
seguimos esses 14 dias sugeridos pela literatura. 
Então, sempre que possível, respeite o tempo de 
duas semanas para realizar algum procedimento 
adesivo (Figura 3).2

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).

“Simplificar a linguagem da ciência, sem simplificar 
a ciência”. Esta frase é um dos princípios do iKnow 
Journal e, também, é o que temos como missão no 
@instapub_odonto: facilitar a rotina clínica com 
informações baseadas em evidência científica. A 
ideia é responder dúvidas e questionamentos 
clínicos com ciência, abordando pesquisas 
publicadas nos melhores periódicos científicos 
odontológicos. Neste número do iKnow Journal, 
vamos responder a seguinte pergunta: O 
clareamento dental pode atrapalhar a adesão? 



Apesar de serem procedimentos amplamente 
praticados nos consultórios, existe muita 
divergência das informações sobre o clareamento 
(supervisionado ou de consultório), a adesão (em 
resina composta, bráquetes ortodônticos, pinos de 
fibra de vidro e restaurações cerâmicas) e como um 
pode influenciar no outro.
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E aquela noiva que de última hora resolveu 
realizar o clareamento e transformar o sorriso? 
Ou a formanda que deixou para a véspera da 
sessão de fotos? Será que elas podem realizar 
o clareamento e os procedimentos adesivos 
necessários para melhorar o sorriso? É claro 
que podem! E dizemos mais: sem prejudicar 
em nada a resistência de união! Existem 
agentes antioxidantes que podem ser 
utilizados para acelerar a remoção do oxigênio 
residual do clareamento. Destacamos aqui o 
ascorbato de sódio a 10%, que, quando 
aplicado após o clareamento dental, mantém a 
resistência de união almejada. Entretanto, essa 
técnica também tem suas limitações, e, por 
isso, não deve se tornar uma regra, e sim uma 
possibilidade quando não for possível 
aguardar os 14 dias recomendados. Dentre as 
limitações da técnica, destacamos a 
dificuldade de encontrar essa formulação 

no   mercado,    geralmente sendo necessária a 
manipulação do produto. E mesmo após 
manipulada, essa formulação apresenta baixa 
estabilidade, ou seja, é um produto com 
validade curta. Além disso, caso se opte pela 
estratégia do antioxidante para restaurar logo 
após o clareamento, também é possível 
encontrar dificuldade na seleção da cor do 
material restaurador, pois os dentes sofrerão 
alteração de cor, em menor ou maior grau, após 
o procedimento.3



Assim, ressaltamos que o clareamento dental 
influencia negativamente na adesão, por isso, 
devemos aguardar aproximadamente 14 dias 
para realizar o procedimento restaurador, e, 
quando não for possível aguardar, lançar mão 
de agentes antioxidantes para realizar a 
restauração na mesma sessão do clareamento.

Figura 1: Comparação dos valores de resistência de união em esmalte clareado e esmalte não clareado, após 7 dias do 

clareamento (Adaptado de Gökçe et al., 2008)3. 
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Figura 2: Após 14 dias do clareamento dental, os valores de resistência de união se aproximam dos valores da adesão 

quando não houve clareamento (Adaptado de Almeida et all.; 20192). 

Figura 3: Procedimento adesivo realizado após 14 dias da conclusão do clareamento dental. 
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Não deixe a iatrogenia tomar conta da sua 
rotina clínica. Mas caso essa seja sua 
“filosofia” (ou simplesmente queira dar umas 
risadas), esta coluna traz três dicas incríveis de 
como (não) “gourmetizar” sua resina composta, 
(não) facilitar o ajuste oclusal de restaurações 
cerâmicas e também de como (não) acertar no 
diagnóstico de cavidades cervicais.

Não subestime a etapa da fotoativação, 
sua restauração pode ficar 
subpolimerizada! Aquela “luzinha azul”, 
que parece sempre igual, é o que faz sua 
“massinha" se transformar em um 
material restaurador excelente ou em um 
material extremamente ruim.



Quando ignoramos cuidados como: o 
tempo de polimerização, a distância e a 
angulação da fonte luminosa, a 
profundidade da cavidade, a espessura e 
o material restaurador, provavelmente 
estaremos realizando uma restauração 
“petit gateau” (como já dizia nosso 
saudoso Professor Eduardo Vargas), ou 
seja, por fora a nossa restauração estará 
"dura" (polimerizada) e o seu interior se 
encontrará "mole" (subpolimerizada) 
trazendo problemas a curto e longo 
prazo.
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A falta de um excelente polimento em 
restaurações cerâmicas pode deixar uma 
rugosidade superficial acentuada no 
material cerâmico (principalmente 
dissilicato de lítio), podendo gerar, com a 
função, um desgaste precoce do dente 
antagonista. Se não está confiante com seu 
polimento após o ajuste, retorne sua peça 
cerâmica ao laboratório de prótese e durma 
com a consciência tranquila!

Só pra lembrar que são cavidades cervicais 
consequentes de doenças distintas, com 
origens mais distintas ainda! É importante 
saber diferenciar uma da outra, pois, na 
classe V, o diagnóstico é claro e preciso, a 
intervenção é restauradora e a prevenção e 
manutenção são feitas por meio de muita 
higiene oral e consultas de revisão. Quando 
tratamos de lesões cervicais não cariosas, 
temos inúmeros fatores a serem 
investigados. Diagnóstico, tratamento e 
prevenção são bem mais complexos e 
podem depender de diversos fatores.
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Aplicabilidade clínica: 

Pontas diamantadas são utilizadas para 
realização de inúmeros procedimentos 
odontológicos e são constantemente 
expostas a contaminantes.  Para prevenir a 
ocorrência de contaminação cruzada, esses 
materiais devem ser esterilizados a cada 
utilização, pois, além dos aspectos 
relacionados à biossegurança, os ciclos de 
esterilização não aceleram a perda da 
qualidade do padrão de diamantes e 
também não alteram a longevidade de uso 
das mesmas.

Palavras-chaves: Pontas diamantadas; 
Eficiência de desgaste; Esterilização.

Introdução:
As pontas diamantadas passam por um 
processo que une grânulos de diamantes à 
haste de aço inox, podendo apresentar diversas 
dimensões e formas.1 Essa fixação permite a 
união dos diamantes à haste por maior tempo 
e proporciona maior eficiência de desgaste.2  
Os grânulos de diamantes são cravados por 
eletrodeposição de níquel na matriz metálica, 
englobando de 50% a 60% da superfície da 
ponta ativa.3 Quantidade, distribuição, tamanho    
e    homogeneidade     do    tamanho desses 
grânulos são características que influenciam a 
eficiência de corte, definida como a quantidade 
de substrato que pode ser removida em um 
período de tempo determinado.4
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Os instrumentos rotatórios são frequentemente 
expostos à saliva, sangue e tecidos orais, 
sendo de extrema importância possuir 
medidas de controle de infecção nos 
consultórios odontológicos (Figura 1). Para 
evitar que ocorra contaminação cruzada, é 
essencial a esterilização destes materiais a 
cada uso.4 Nesse sentido, é necessária a 
avaliação da eficiência do desgaste das pontas 
diamantadas após sucessivos ciclos de uso 
em resina composta e repetidos ciclos de 
esterilização em autoclave.5

Figura 1: Utilização de ponta diamantada para desgaste 
de restauração em resina composta insatisfatória.

iK Journal; 2020 (dez); 01 (03); 22-27

artigo de pesquisa inédita

Objetivo:
O objetivo deste estudo é analisar a influência 
dos ciclos de esterilização na qualidade da 
microgeometria (padrão dos diamantes) de 
pontas diamantadas submetidas ou não ao 
desgaste de resina composta.

2. Os grupos com ciclos de esterilização foram 
submetidos em autoclave (Sercon, 100L) com 
tempo de cada ciclo de 40 minutos, seguindo 
os protocolos de biossegurança.



3. Para os grupos com ciclos de desgaste em 
resina, foram confeccionados cilindros em 
resina composta (A2B, Z350, 3M) de 4mm de 
diâmetro por 2mm de altura e fotoativados 
com irradiância de 1000mW/cm² por 20s (Valo, 
Ultradent). Cada ciclo de desgaste foi realizado 
por 20 segundos com 10.000 rpm com 
contra-ângulo multiplicador 1:5 (KAVO) por 
único operador calibrado. 



4. Análise em microscópio eletrônico de 
varredura (MEV) (LEO 435 VP, LEO Electron 
Microscopy) com aumento de 150 vezes em 
três tempos:

        1- Inicial;

        2- Após 10 ciclos;

        3- Após 15 ciclos.



5. As MEVs foram analisadas por 3 avaliadores, 
comparando se após os ciclos houve alteração 
da qualidade inicial da ponta diamantada. O 
critério adotado foi: 1- Sem alteração; 2- 
Pequena alteração; 3- Média alteração; 5- 
Grande alteração; 6- Inviabilidade de uso.

Metodologia:
1. Divisão das pontas diamantadas 1014 de 
granulação regular (KG Sorensen) em três 
grupos (n=3) (Figura 2):

Figura 2: Divisão das pontas diamantadas em 3 grupos 
controle: 1- Ciclos de Esterilização; 2- Ciclos de Desgaste 
em Resina; 3- Ciclos de Esterilização e Desgaste em 
Resina.



25

Figura 3: Análise da microgeometria das pontas diamantadas de cada grupo por MEV com aumento de 150 vezes, sendo 
uma MEV inicial, outra após 10 ciclos e uma final, após mais 5, totalizando 15 ciclos.

Em relação à análise dos avaliadores (Figura 4), 
é possível perceber que houve manutenção na 
qualidade da ponta, mesmo após 15 ciclos de 
esterilização. Para os grupos somente com 
desgaste e esterilização associada ao 
desgaste em resina, a qualidade das pontas 

diamantadas após 10 ciclos foi similar ao 
inicial. Entretanto, após 15 ciclos, as pontas 
diamantadas foram avaliadas com pequena 
alteração da sua microgeometria para ambos 
os grupos.

iK Journal; 2020 (dez); 01 (03); 22-27
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Resultados:
Ao analisar a microgeometria das pontas 
diamantadas por MEV (Figura 3), percebe-se 
que 15 ciclos de esterilização não 
promoveram nenhuma alteração no padrão 
dos diamantes. O grupo somente com 
desgaste e o grupo com esterilização 

e desgaste apresentaram pequena 
alteração do padrão dos diamantes 
somente após 15 ciclos. O grupo 
esterilização e desgaste apresentou 
resultado muito similar ao grupo somente 
com ciclos de desgaste em resina.
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Discussão:

Figura 4: Comparação das possíveis alterações da 
qualidade das pontas diamantadas baseada na análise 
dos 3 avaliadores. O primeiro gráfico representa o grupo 
submetido apenas à esterilização e demonstra que não 
houve alteração da qualidade mesmo após os 15 ciclos. O 
segundo gráfico representa o grupo submetido apenas ao 
desgaste em resina composta e o terceiro gráfico 
representa o grupo submetido ao desgaste e à 
esterilização, sendo que ambos demonstram que, 
inicialmente, nos 10 primeiros ciclos, não houve alteração, 
no entanto, ao final (totalizando 15 ciclos) houve pequena 
alteração.

Durante o uso clínico, os instrumentos 
rotatórios são frequentemente expostos a 
contaminantes. Para evitar a ocorrência de 

contaminação cruzada, esses materiais devem 
ser corretamente lavados, desinfetados e 
esterilizados.4 No entanto, alguns clínicos têm 
questionado quanto à possibilidade de danos 
causados pelos procedimentos de 
esterilização na eficiência das pontas 
diamantadas. No presente estudo, nota-se que 
a esterilização não influenciou negativamente o 
padrão de diamantes, mesmo após 15 ciclos 
de esterilização, e, consequentemente, o tempo 
de vida útil de uma ponta diamantada. É 
importante destacar que a eficiência de 
desgaste das pontas diamantadas e sua vida 
útil são, geralmente, influenciados pelo 
tamanho do grânulo de diamante, carga 
aplicada pelo operador, estrutura do dente ou 
material restaurador a ser removido e uso 
repetido.6 


Em relação ao preparo em resina, observou-se 
diminuição da qualidade da ponta somente 
após 15 ciclos. Da mesma forma, o grupo 
submetido a ciclos de desgaste e esterilização 
também apresentou perda de qualidade após 
15 ciclos. Este resultado sugere que a 
esterilização não teve efeito negativo na 
qualidade do instrumento, e sim, a única 
variável que influenciou nos resultados foi 
decorrente da utilização da ponta diamantada 
em resina composta. Além disso, em estudos 
periféricos, a eficiência de corte não foi 
alterada após repetidos procedimentos de 
desinfecção.5 É importante destacar que 
somente um fabricante foi avaliado, podendo o 
resultado não refletir um padrão para todas 
pontas diamantadas do mercado.
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A esterilização não influenciou 
negativamente na qualidade das 
pontas diamantadas;

O padrão dos diamantes sofreu 
pequena alteração após 15 ciclos de 
desgaste em resina composta.

Conclusão:
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Aplicabilidade clínica: 

Os procedimentos restauradores de perda 
de estrutura cervical coronária, como em 
lesões cervicais não cariosas profundas 
associadas à recessão gengival, requerem o 
uso de resinas compostas capazes de 
biomimetizar as propriedades mecânicas do 
elemento dentário. Apesar dos autores não 
indicarem restaurações em resina composta 
em situações em que não houve perda de 
estrutura dentária coronária e há indicação 
exclusiva de recobrimento radicular, as 
resinas com cores gengivais não 
apresentaram diferença entre os cromas e 
suas propriedades foram similares ao do 
matiz convencional.

Palavras-chaves: Resina Composta; Lesão 
Cervical Não Cariosa; Recessão Gengival.

Introdução:
A perda de tecido dentário é fator modulador 
chave para a alteração do comportamento 
biomecânico1,2,3, uma vez que resulta em um 
remanescente dentário menos rígido e, 
consequentemente, mais susceptível à falha.1-4 
Preparos intracoronários,1 tratamentos 
endodônticos1,3,4 e processos não cariosos2,5,6 
são as principais causas relacionadas à perda 
de estrutura dentária. Dentre os desgastes não 
relacionados à presença de cárie, destacam-se 
as lesões cervicais não cariosas (LCNCs), que 
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são processos patológicos de etiologia 
multifatorial caracterizados pela perda de 
estrutura dentária na região cervical, ao nível 
da junção amelocementária (JAC) (Figura 1).7

Figura 1: Lesão cervical não cariosa associada com 
recessão gengival.
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As LCNCs podem estar associadas com a 
recessão gengival (RG), que é uma doença 
periodontal definida como a posição apical em 
relação à junção cemento-esmalte da margem 
gengival que expõe a superfície radicular.8 A RG 
acomete grande número de pessoas e possui 
vários fatores etiológicos que desencadeiam 
um processo inflamatório. Em relação a 
restauração dos desgastes dentários, 
independente da região envolvida (oclusal, 
vestibular, incisal ou cervical), o material 
restaurador de escolha deve aproximar-se ao 
máximo do comportamento do elemento 
dentário anteriormente à perda de estrutura, 
mantendo o padrão de distribuição de tensão e 
deformação1,2. Assim, é essencial utilizar 
materiais adesivos que possuam 
comportamento biomecânico similar aos 
tecidos dentários desgastados.2 Considerando 
a proximidade das LCNCs com o tecido 
periodontal, alguns dentistas optam por utilizar 
resinas compostas com o matiz na escala 
gengival para restauração dessas cavidades.


Objetivo:
Avaliar as propriedades de resinas compostas 
com matiz gengival em diferentes cromas, 
comparando-as com resina de escala de cor 
convencional.

Metodologia:
Este estudo avaliou diferentes cromas (G1 
rosa-claro; G2 rosa-alaranjado; G3 rosa; G4 
vermelho-amarronzado; e G5 vermelho-escuro) 
de resina composta nanohíbrida com matiz 
gengival (NT Premium, Coltene) (Figura 2); 
além de compará-las com resina composta na 
escala de cor convencional A4/D4 (Resina 
Brilliant EverGlow, Coltene).

Figura 2: Resinas de matiz gengival avaliadas em 
diferentes cromas (G1, G2, G3, G4 e G5).
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Amostra Equipamento Detalhamento

Experimental Teste Estatístico

Aplicou-se uma carga 
com velocidade 

constante de 
carregamento de 0,5 

mm/min até que 
ocorrese a fratura da 

amostra.

(Figura 3 A e B)

Máquina de Ensaio 
Universal EMIC DL 

2000.

Máquina de Ensaio 
Universal EMIC DL 

2000.

Espectrofotômetro de 
InfraVermelho por 
Transformada de 

Fourier (FTIR) (Vertex 
70, Bruker Optik 

GmbH).

Barra de resina

(21x2x2mm)

Resinas 
polimerizadas 

e não 
polimerizadas

Cilindro de resina

(4x2mm)

Resistência 

à tração 

diametral

Resistência 
flexural de 
três pontos

Grau de 
conversão 

(espectrometria)

Posicionou-se a amostra 
em um dispositivo de 

25mm e aplicou-se uma 
carga com velocidade 

constante de 
carregamento de 0,5 
mm/min até que ela 

fraturasse.

(Figura 3 C e D)

Os espectros nos 
estados polimerizado e 

não polimerizado da 
resina composta foram 

obtidos por meio do 
software OPUS 

(Spectroscopy Software, 
Bruker Optik GmbH, 
Ettlingen, Germany).


(Figura 3 E e F)

Análise de 
variância de 1 
Fator – Teste 

Tukey (α=0,05)

Análise de 
variância de 1 
Fator – Teste 

Tukey

(α=0,05)

Kruskal-Wallis 
(α=0,05)

Tabela 1: Testes realizados com as amostras de resina (n=5).

A Tabela 1 e a Figura 3 detalham os testes 
experimentais para verificação das 
propriedades: resistência máxima a tração 
diametral, flexão de 3 pontos e grau de 
conversão. As amostras foram 
confeccionadas seguindo as especificações 
normativas de cada teste, fotoativadas por  
40  segundos  com unidade  de fotoativação

com 1500 mW/cm2 de irradiância (RadiiCall 
Plus, SDI, Australia) e armazenadas em 
recipientes secos isolados de luz em estufa 
à  37ºC por 24h antes do ínicio dos testes. A 
análise estatística foi realizada de acordo 
com a normalidade dos dados e com 
intervalo de confiança de 95%.
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Figura 3: Testes realizados. A e B: Resistência máxima à tração diametral. C e D: Flexão de 3 pontos. E e F: Grau de 
conversão. Mensuração do monômero (E) e da amostra polimerizada (F).
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Resultados:

Discussão:

Os resultados dos testes de resistência 
máxima à tração diametral, flexão 3 pontos 
e grau de conversão estão descritos na 
Tabela 2 e Figuras 4 e 5, respectivamente. 

Para todos os testes, não houve diferença 
entre as resinas avaliadas (Resistência 
máxima à tração: p = 0,066; Flexão 3 pontos: 
p = 0,396; Grau de conversão: p = 0,243)

É extremamente importante destacar que, 
mesmo que as resinas de matiz gengival 
apresentem propriedades similares às resinas 
de matiz convencional, os autores deste artigo 
não indicam a utilização de técnicas 
restauradoras com resina composta em 
situações em que não houve perda de 

estrutura dentária coronária e há indicação 
exclusiva de recobrimento radicular. A escolha 
de um material restaurador deve considerar a 
aproximação das características biomecânicas 
e de biocompatibilidade com as dos tecidos 
envolvidos.1,2 No caso de LCNCs coronárias 
associadas à recessão gengival, as 

A4/D4 G1 G2 G3 G4 G5

42,15 A

(41,72; 48,22)

36,87 A

(36,15; 38,68)

38,09 A

(35,72; 40,69)

35,28 A

(32,38; 39,46)

33,94 A

(33,24; 41,39)

43,13 A

(32,06; 46,08)

Mediana

(25%;75%)

Tabela 2: Valores de resistência máxima à tração (MPa).

*Letras semelhantes representam ausência de diferença estatística (p>0,05).

Figura 4: Valores da resistência máxima à flexão 3 pontos 
(média e desvio-padrão) em MPa. Letras semelhantes 
representam ausência de diferença estatística (p>0,05).

Figura 5: Valores do grau de conversão (média e 
desvio-padrão) em %. *Letras semelhantes representam 
ausência de diferença estatística (p>0,05).



As propriedades das resinas de matiz 
gengival foram similares as propriedades 
de resina composta de matiz 
convencional;

Os diferentes cromas do matiz gengival 
não influenciaram nas propriedades da 
resina composta;

Apesar da possibilidade de uso clínico 
das resinas de matiz gengival, resinas 
compostas não são indicadas em 
situações em que não houve perda de 
estrutura dentária coronária e há 
indicação exclusiva de recobrimento 
radicular.

Conclusão:
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propriedades mecânicas dos tecidos dentários, 
especialmente ao nível da JAC7 e o íntimo 
contato com o periodonto são pontos 
relevantes. Nesses casos, além do manejo das 
doenças (LCNC e RG), o tratamento deve 
associar restaurações5 e técnicas periodontais 
de recobrimento gengival,8,9 respeitando o 
limite de extensão de cada uma e buscando 
resultados funcionais e estéticos a longo 
prazo.



	Os resultados dos testes mecânicos não 
apresentaram diferença entre os cromas e 
matizes das resinas avaliadas. Essas 
propriedades são dependentes da 
polimerização do compósito resinoso, também 
avaliada pelo grau de conversão e que foi 
similar para todos os grupos. Apesar da 
possibilidade de utilizar clinicamente resinas 
de matiz gengival, é importante destacar a sua 
indicação limitada e longa curva de 
aprendizagem.

Autor Correspondente:

Alexandre C Machado

alexandrecoelhomachado@ufu.br

https://youtu.be/gApOoPq3QT8
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Aplicabilidade clínica: 

O cirurgião dentista deve conhecer o estilo 
de vida do paciente para definir de forma 
individualizada os períodos de manutenção 
das restaurações de resina composta. Para 
identificação de alguns hábitos, como 
consumo de substâncias ilícitas, o dentista 
deve transparecer total confiança para o 
paciente sentir segurança em dizer todas as 
informações necessárias. Além  disso, 
deve-se estar preparado para realizar o 
correto manejo do reparo destas 
restaurações, evitando maior perda de 
estrutura dental.

Palavras-chaves:  Resina composta; reparo em 
restauração; cigarro; Cannabis.

Introdução:
A Cannabis é uma das substâncias ilícitas mais 
utilizadas mundialmente e a prevalência de 
consumo é inferior somente comparada ao 
álcool e tabaco.1 Vinte por cento da população 
brasileira é composta por jovens entre 15 e 24 
anos, sendo a estimativa de idade mais comum 
entre os usuários da Cannabis.1; 2



	A principal forma de administração dessa 
substância é através do fumo. Na literatura há 
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estudos que abrangem os desfechos tanto 
para a saúde física e mental, quanto para a 
cavidade bucal do indivíduo usuário. Dentre os 
efeitos orais podemos citar que o uso 
prolongado pode gerar diminuição do fluxo 
salivar, aumento dos riscos ao câncer bucal e 
diminuição da eficiência da higienização, 
levando a um maior acúmulo de biofilme e 
alterações periodontais3.

Objetivo:

Descrição dos 
Casos Clínicos:

Visto que a Cannabis pode gerar alterações no 
meio oral, o objetivo deste artigo é relatar dois 
casos de envelhecimento acelerado da 
superficie das restaurações de resina 
composta associado ao consumo de cigarro de 
maconha, assim como o manejo para reverter 
as alterações estéticas geradas.

Caso 1: Substituição e 
reparo em restauções 
de resina composta em 
paciente usuário de 
Cannabis

hipersensibilidade dentinária (Figura 1). Ao 
submeter o paciente a anamnese e exame 
clínico, constatou-se que o paciente utilizou 
aparelho ortodôntico por seis anos, realizava 
desoclusão em grupo e apresentava trincas 
nos dentes pré-molares e caninos. Foi realizado 
o tratamento dessensibilizante e clareamento 
dental com a técnica associada (Opalescence 
Boost e Opalescence PF, Ultradent) (Figura 2). 
Posteriormente, foi realizada restauração nos 
incisivos laterais, acréscimos nas incisais dos 
incisivos centrais e incrementos estratégicos 
na mesial e ponta dos caninos superiores e 
inferiores (Z350, 3M) (Figura 3). Nessa época, o 
paciente já relatou fazer uso esporádico de 
cigarros de maconha com fins recreativos.

Paciente jovem (na época com 19 anos), 
procurou tratamento odontológico no ano de 
2015 com queixa da estética do sorriso e 

A

B

Figura 1: Aspecto inicial do paciente em 2015. A: A queixa 
principal era a cor e a estética do sorriso. B: Em aspecto 
intra-oral, fica evidente as restaurações insatisfatórias nos 
incisivos laterais.
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Figura 2: Clareamento dental realizado pela técnica 
associada (consultório e moldeira individual). A: 
Comparação da cor dos dentes prévia ao clareamento 
com a cor A2 da escala Vita. B: Evidenciação da eficácia 
do clareamento, comparando com a mesma escala da 
foto inicial (A2).

iK Journal; 2020 (dez); 01 (03); 36-45

artigo de CASO CLÍNICO

Figura 3: Sequência restauradora (iniciada pelos laterais, 
depois centrais e caninos). A: Isolamento relativo com 
inserção do fio-afastador (#000, Ultrapack, Ultradent). B: 
Condicionamento ácido fosfórico (Ultra-etch, Ultradent). C 
e D: Após a aplicação do adesivo, foi utilizada a seguinte 
estratégia restauradora com as resinas Z350 XT (3M): 
A1D, WB, WE (laterais 12 e 22); WE (centrais 11 e 21) e WB 
(caninos 13 e 23). Cada incremento foi fotoativado com 
1800mw/cm2 (Bluephase, Ivoclar-vivadent) E: Finalização 
dos acréscimos estratégicos em 2015.

aspe-----

Após 2 anos, em 2017, o paciente retornou ao 
consultório com fratura da restauração e 
queixa de interface evidente (Figura 4). Foi 
realizado a atualização da anamnese (Figura 5) 
e facetas diretas foram confeccionadas dos 
dentes 13 ao 23 (WB, Z350, 3M). Enfim, após 
mais 3 anos, sem nenhuma sessão de 
manutenção, já em 2020, o paciente procurou  

novamente atendimento com queixa de 
apescto acastanhado e perda de brilho de 
algumas áreas das restaurações (Figuras 5 e 
6). Após novas orientações, foi realizada a 
substituição da camada superficial da faceta 
com resina nanohíbrida (Empress Direct, 
Ivoclar-Vivadent) (Figuras 7). Na figura 8, 
podemos acompanhar as etapas em ordem 
cronológica descritas neste caso.

Figura 4: Após 2 anos (2017) sem comparecer as 
consultas para manutenção preventiva, o paciente 
retornou ao consultório com queixa de fratura da 
restauração no dente 22, com evidenciação da interface 
esmalte/resina composta, manchamento da interface e 
escurecimento do material restaurador. Nesse período, o 
jovem já relatou utilizar maconha de 1 a 2 vezes por dia 
(durante dias úteis) e sem um controle definido aos finais 
de semana. Observe o quanto é importante a atualização 
da anamnese, pois houve aumento da quantidade do 
consumo de cigarros de Cannabis. O paciente foi 
orientado sobre a importância das consultas de 
manutenção em intervalos mais curtos e sobre os efeitos 
negativos do cigarro de Cannabis para saúde oral e 
restaurações.

Figura 5: Aspecto do sorriso após 3 anos (2020) da 
confecção das facetas em resina nos dentes 13 a 23. O 
paciente relatou que continuava com o consumo 
recreativo de cigarros de Cannabis de 1 a 2 vezes por dia 
como relaxante.
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Figura 7: Para o reparo das restaurações, foi realizada a 
remoção da última camada das facetas e foram 
adicionadas 2 camadas de resina composta (WD, Z350, 
3M; EBL-XL, Empress Direct, Ivoclar-Vivadent) após 
protocolo adesivo. As etapas com necessidade de 
fotoativação foram realizadas com fotoativador com 
1000mW/cm2 (Valo, Ultradent).

Figura 8: Descrição cronológica das intervenções e dos 
acompanhamentos deste caso.Figura 6: Vista intra-oral (A e B), evidenciando a perda de 

brilho e a alteração de cor das restaurações. Veja a região 
mais acastanhada, principalmente nas incisais dos dentes 
11 e 21. Novamente, o paciente foi orientado quanto aos 
efeitos negativos da substância em combustão para a 
saúde bucal e foi enfatizada a importância de comparecer 
às consultas de manutenção preventiva nos intervalos 
definidos pelo dentista.

iK Journal; 2020 (dez); 01 (03); 36-45

artigo de CASO CLÍNICO

Caso 2: Substituição e 
reparo em restauções 
de resina composta em 
paciente usuário de 
Cannabis
Paciente adulto-jovem (na época com 34 anos), 
procurou tratamento odontológico no ano de 
2014 queixando-se da estética do sorriso 
(Figuras 9 e 10). Na anamnese, o paciente 
relatou consumir de 1 a 3 cigarros de maconha 
por dia. Após a profilaxia e raspagem, as 
incisais inferiores, guias dos caninos e 
cúspides dos pré-molares foram restabelecidas 
com resina composta (P60, 3M) e realizada a 
cirurgia periodontal no elemento 11 (Figuras 11 
e 12). Então, após as adequações necessárias, 
já em 2015, facetas em resina composta 
nanoparticulada  (Z350, 3M) foram realizadas 
nos dentes anteriores superiores (Figuras 13 e 
14). O paciente retornou 12 meses após, com 
fratura  do  elemento 12.  Foi realizado o reparo
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Figura 11: A: Sondagem gengival da mesial do dente 11. É 
possível identificar inflamação gengival consequente de 
iatrogenia de restauração antiga que não respeitou o perfil 
de emergência. B: Aspecto após cirurgia periodontal no 
elemento 11.

Figura 12: Em 2014, foram realizadas as restaurações 
com resina composta (P60, 3M) das bordas incisais, 
pontas de caninos e cúspides dos pré-molares; além da 
orientação quanto aos fatores de risco para desgaste 
dentário.

Figura 9: Aspecto do sorriso envelhecido do paciente 
adulto-jovem (34 anos) em 2014. É possível perceber 
claramente o desgaste dentário a níveis patológicos 
associado ao bruxismo, à dieta ácida, à ansiedade (devido 
a problemas familiares) e aos hábitos relacionados com 
práticas esportivas e suplementação (corrida, natação, 
bicicleta e jiu-jitsu).

Figura 10 (A e B): Em aspecto intra-oral, fica evidente a 
severidade dos desgastes, inflamação gengival devido a 
sobrecontorno de restauração antiga e alteração de cor 
do elemento 11.

da faceta do lateral (12), acréscimo na cervical 
do 11 e repolimento das demais restaurações 
(Figura 15).
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Figura 14: Aspecto após 15 dias da finalização da etapa 
restauradora. A: sorriso; B: intra-oral.

Figura 15: Retorno após 12 meses (2016). A e B: Faceta 
do dente 12 fraturada e perda de brilho precoce. C e D: 
Reparo da faceta do lateral, acréscimo na cervical do 11 e 
repolimento das demais restaurações.

Figura 13: Em 2015, após tratamentos prévios 
necessários, facetas em resina composta 
nanoparticulada (Z350, 3M) foram realizadas nos dentes 
anteriores superiores. A: Isolamento absoluto (Hygenic 
Dental Dam, Coltene) para confecção das restaurações. B: 
Remoção da restauração antiga do dente 11. C: 
Finalização da etapa restauradora aditiva e início da 
definição da anatomia primária. A técnica restauradora 
utilizada foi com corante ocre e white (Ivoclar-Vivadent) e 
resinas WD, A1D, WB e WE (Z350, 3M) para o dente 11; e 
A1D, WB e WE (Z350, 3M) para os demais dentes. Cada 
camada foi fotoativada com 1800mW/cm2 (Bluephase, 
Ivoclar-Vivadent)

A

A

B

C

Em 2020, após 5 anos sem acompanhamento, 
o paciente retornou com queixa sobre a 
alteração de cor da restauraçãoes (Figura 16). 
Nesse momento, o paciente já relatava 
consumir em média 3 cigarros de maconha 
diariamente. Devido ao grau de manchamento, 
optou-se pela remoção da última camada de 
resina com ponta diamantada e inserção de 
resina nanoparticulada (Z350, 3M) e 
supra-nano (Palfique LX5, Tokuyama) (Figura 
16 a 19).
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Figura 16: Retorno após 4 anos da última consulta 
(2016-2020). A e B: É possível observar perda de brilho e 
alteração de cor (aspecto acastanhado) das facetas em 
resina composta. Além disso, ocorreu a fratura das 
restaurações dos dentes 12 e 13 (sendo este o motivo do 
paciente retornar após 4 anos).

Figura 17: Considerando o grau de manchamento (A), 
optou-se por remoção da última camada de resina com 
ponta diamantada (B) e, após protocolos adesivos, 
re-confecção das últimas camadas (WB, Z350, 3M; e WE, 
Palfique LX5, Tokuyama)(C e D).

Figura 18: Sorriso (A) e aspecto intra-oral (B) das facetas 
após substituição da última camada.

A

B
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Figura 19: Descrição cronológica das intervenções e 
acompanhamentos deste caso.
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Discussão:
A relação do uso de drogas ilícitas e danos 
causados aos dentes e às restaurações ainda é  
pouco conhecida na literatura.4 Contudo, 
sabe-se que, assim como no cigarro de tabaco, 
o prejuízo às estruturas minerais e à resina 
composta é causado principalmente pela 
fumaça resultante da combustão destas 
substâncias.5 O contato da fumaça à superfície 
da resina composta culmina no 
envelhecimento das restaurações devido ao 
manchamento superficial, diminuição da força 
de adesão, alteração de propriedades como 
maior sorção e solubilidade, aumento da 
rugosidade superficial e diminuição da dureza.6



Nos casos clínicos apresentados, é possível 
perceber a alteração de cor das restaurações e,  
para torná-las esteticamente aceitáveis 
novamente, foi realizado o desgaste da 
camada superficial e confecção desta última 
camada novamente. É importante destacar 
que, ao realizar este procedimento de reparo 
em resina, deve-se atentar ao desgaste das 
margens, para que não haja perda indesejada 
de estrutura dental e a realização do correto 
preparo do substrato para que possa haver a 
adesão adequada no reparo realizado.7



É importante destacar que é papel da equipe de 
saúde bucal orientar o paciente quanto as 
consequências do uso de substâncias como a 
Cannabis. Para isso, é fundamental alertá-lo 
quanto aos danos que podem ser causados à 
saúde bucal e às restaurações presentes na 
cavidade oral.5; 8

O consumo de cigarros de maconha 
pode acelerar o envelhecimento de 
restaurações de resina composta, 
principalmente quando combinado 
com outros fatores de risco 
(ansiedade, bruxismo e dieta ácida);

O dentista deve orientar o paciente 
quanto a importância de comparecer 
às consultas de manutenção 
preventiva e quanto aos efeitos 
negativos para a saúde oral 
decorrentes do consumo do cigarro de 
maconha;

O reparo da resina composta é uma 
opção viável para casos de intensas 
alterações de cor.

Conclusão:
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A Odontologia é cheia 
de mentes (e mãos) 
brilhantes. Disso não 
temos dúvidas! 



Hoje somos mais de 330 mil dentistas no 
Brasil, o que representa cerca de 20% dos 
dentistas do mundo. Apesar da imensa 
quantidade de bons profissionais, sabemos 
que alguns se destacam por suas 
contribuições à profissão. Assim, surge a 
coluna “Menção Honrosa”, com o intuito de 
dar honras, ou seja, de homenagear grandes 
nomes da Odontologia que trouxeram um 
diferencial para a nossa profissão. 



Mas o que torna um profissional digno de 
homenagem? Ele deve ter excelentes 
habilidades manuais? Ou deve ser um 
pesquisador nato? Talvez um professor 
extremamente dedicado? Bom, para esta 
edição, gostaríamos de homenagear uma 
pessoa que contém todas essas 
características combinadas. Paulo Antônio 
da Rosa Rodolfo, ou Paullo Rodolfho 
(@paullo_rodolfho), nascido no interior do 
Rio Grande do Sul, é hoje um dos grandes 
nomes e profissionais da Odontologia no 
Brasil e no mundo. 

Menção Honrosa

Paullo Rodolfho, dentista atuante em Caxias do Sul – RS 

e o homenageado do primeiro número da coluna 

Menção Honrosa.

Equipe de coleta de dados de alguns dos estudos 

clínicos realizados no consultório de Paullo. Grupo de 

estudantes de Pós-Graduação da UFPel (hoje 

professores), da esquerda para a direitas: Gabriela 

Romanini Basso, Paullo Rodolfho, Rômulo Patias, e 

Françoise van de Sande.

Ele é o primeiro autor do artigo publicado na 
Dental Materials “22-year clinical evaluation of 
the performance of two posterior composites 
with different filler characteristics” que é um 
dos artigos mais citados da Odontologia 
internacional. Para a construção desse artigo, 
foram coletados dados dos prontuários e das 
avaliações clínicas feitas nos pacientes 
atendidos por ele entre os anos de 1986 e 
1990. 
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Equipe de coleta de dados: Professores NiekOpdam da 

Radboud University Medical Center, de Nijmegen - 

Holanda, e Maximiliano Cenci da UFPel.

Paullo recebe todos seus pacientes na porta do 

consultório junto de sua equipe, algumas vezes os 

recebe até tocando saxofone.

Paullo esteve a frente da pesquisa como o 
dentista realizando os procedimentos, mas 
também participou da organização e execução 
da coleta, extração e interpretação dos dados. 
Esse artigo foi um divisor de águas para a 
Odontologia Restauradora, pois comprovou a 
efetividade e a longevidade das restaurações 
em resina composta. Mas, como um jovem do 
interior do país se tornou um nome tão 
importante? Continue lendo, vamos contar 
essa história.



Paullo jogava futsal com a turma de amigos 
quando jovem, quase se formou em 
contabilidade e por vários anos tentou 
ingressar no curso de Medicina. Mas como ele 
mesmo diz “o universo conspirou a seu favor” e 
a partir da sua aprovação no curso de 
Odontologia na Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel), encontrou a profissão que o 
realizaria pessoal e profissionalmente. 
Formado desde 1985, Paullo sempre foi 
reconhecido pela sua dedicação e atenção aos 
pacientes desde os tempos da graduação. 

Logo quando formado, trabalhou com o 
professor Adair Busato, de quem recebeu 
conselhos e orientações extremamente 
importantes para a sua formação.
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Desde o início da carreira, Paullo realizava 

restaurações em resina composta, indo contra 

as principais filosofias de sua época. Se 

dedicou a uma odontologia preventiva e 

minimamente invasiva e chegou a ser 

menosprezado pelos colegas de profissão por 

realizar tais procedimentos.


 


Paullo aplica a ciência à prática clínica, 

seguindo rigorosamente todos os protocolos e 

permanecendo em constante aprimoramento. 

Mesmo após 60 mil restaurações realizadas, 

diz realizar cada restauração como se fosse a 

primeira. Seguindo a frase de “seu grande 

amigo” Sócrates: “Quanto mais sei, mais sei 

que nada sei”, Paullo Rodolfho está em busca 

constante por novos conhecimentos e 

técnicas. 

Paullo e Prof. Adair Busato, um dos nomes de grande 

importância no início de sua carreira. 

Participação em cursos de educação continuada para 

sempre aprimorar a prática. 

Paullo em um de seus momentos de estudo durante a 

pandemia de 2020. Sempre com caderno e caneta na 

mão, atento e tomando notas. 

Está sempre tomando notas em todas as 
palestras, congressos e “lives” que assiste. 
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Porta do consultório em Caxias do Sul – RS com os 

dizeres “Dentista de procedimentos fáceis”.

Representação de algumas das gerações influenciadas 

por Paullo Rodolfho, Prof. Paulo Vinícius (foto acima) e 

Prof. Bruno Reis (foto abaixo).

Alguns anos atrás, na porta de seu consultório, 
podia-se ler a frase “Dentista de procedimentos 
fáceis, difíceis e quiçá, impossíveis”. Porém, 
atualmente, a frase encontrada é “Dentistas de 
procedimentos fáceis”, pois ele compreende 
que após muito aprimoramento, estudo e 
dedicação, todos os procedimentos se 
tornaram não mais tão difíceis. 

Assim, gostaríamos de dedicar essa 
homenagem ao grande dentista, professor, 
pesquisador e amigo Paullo Rodolfho. A equipe 
iKnow agradece pela sua imensa contribuição 
para a Odontologia, mas principalmente por ser 
um exemplo para tantas gerações.
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Obrigado por nos mostrar que com dedicação, 
empenho e amor é possível oferecer uma 
Odontologia de qualidade e impactar a vida de 
tantas pessoas. Desejamos que seu 
conhecimento, suas habilidades e seu carisma 
continuem influenciando tantas pessoas. A 
Odontologia agradece por ter em sua história 
profissionais como você! 



E um agradecimento especial ao professor 
Maximiliano Cenci e à filha de Paullo, Bruna 
Rodolfo, por terem compartilhado tantas 
histórias, informações e fotos para a 
construção desta coluna.
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