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Ao longo dos anos conquistamos o mercado, 

nos tornamos líderes e atravessamos os 

oceanos levando inovação, qualidade, segurança 

e confi abilidade para mais de 100 países 

espalhados pela Europa, Oriente Médio, Ásia, 

América Latina e América do Norte. O nosso 

olhar está direcionado para o melhor que o futuro 

pode trazer para o grupo e para a odontologia. 

Por esse motivo, estamos entusiasmados com 

o processo de ampliação e expansão da FGM, 

o qual inclui a construção de uma nova fábrica, 

lançamentos de novos produtos e abertura 

de novos mercados mundo afora para um 

crescimento constante. 

A inauguração da nova fábrica da FGM Implantes 

está prevista para 2023 e será ainda mais 

ampla, dentro de um conceito contemporâneo e 

tecnológico. Além da fábrica também iniciaremos 

a ampliação do centro logístico e a revitalização 

dos prédios da matriz. Tudo isso para garantir que 

a nossa estrutura física esteja alinhada com o 

atual momento de expansão, com a inserção da 

marca em novos países e mercados. 

Nosso principal objetivo é sempre 
oferecer o melhor atendimento 
aos nossos clientes e parceiros e 
continuar transformando sorrisos 
ao redor do mundo.

Graças à assertividade do plano de negócios 

da empresa e à qualidade dos produtos, a 

FGM Implantes, braço do grupo voltado para 

o segmento de implantes dentários, tem 

apresentado um crescimento substancial nos 

últimos anos. Presente em mais de 11 países, 

com a América Latina sendo o atual maior 

mercado, a FGM Implantes avança rápido com 

negociações para a Europa, Oriente Médio, Ásia e 

África, mercados com potencial para ultrapassar 

os números da América Latina. 

Temos muito orgulho em ser uma empresa sólida 

e comprometida, referência mundial em produtos 

odontológicos. Em 25 anos, já desenvolvemos 

mais de 400 produtos, cumprindo com o propósito 

que nos motiva: paixão pela odontologia. Nossa 

busca por aprimoramento é constante, com in-

vestimentos em pesquisa, tecnologia e inovação, 

para oferecer ao mercado o nosso melhor. Esses 

esforços resultam na alta qualidade e perfor-

mance de nossos produtos que são reconheci-

dos internacionalmente. Um exemplo, o clareador 

Whiteness Perfect (Wit Essential, nos Estados 

Unidos) reconhecido como o melhor clareador 

dental de uso caseiro pela Dental Advision por três 

anos consecutivos e o nosso cimento resinoso 

Allcem Veneer APS, que foi reconhecido por 

sua alta qualidade pela publicação internacional 

Reality Ratings e Reviews.

Estamos convictos de que nossos esforços na 

ampliação na área de Implantes e Biomateriais 

consolidará ainda mais a FGM como a marca que 

transforma sorrisos.

Pioneirismo, inovação e liderança sempre 

fi zeram parte da nossa história e com a ampliação 

do espaço físico e a expansão da marca sabemos 

que novos e promissores horizontes fazem parte 

do nosso futuro.  ■
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Linha Whiteness: 
Qualidade 
cientifi camente 
comprovada

Linha Whiteness:

Liderança e 
alta estética.

Conheça a linha completa em: 

A inovação faz parte do DNA da FGM Dental Group, que nasceu na década 

de 90 com o desenvolvimento do primeiro clareador dental de uso caseiro 

produzido no Brasil, o Whiteness Perfect. Antes desse lançamento, todos os 

clareadores comercializados no país eram importados. 
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Inúmeras pesquisas comprovam 

que os clareadores da FGM entregam 

resultados com máxima efetividade 

e segurança. Estudos como o: 

Effectiveness of dental bleaching 

in depth after using different 

bleaching agents, publicado no 

PMC, dos autores: Dra. Maria D’Arce, 

Dra. Débora Lima, Dr. Flávio Aguiar, 

Dr. Carlos Bertoldo, Dra. Gláucia 

Ambrosano e Dr. José Roberto 

Lovadino, que analisaram diferentes 

tipos de clareadores e sua efi cácia. 

E o estudo: Long-term effi cacy of 

in-offi ce and at-home bleaching: 

a 2-year double-blind randomized 

clinical trial, publicado no PubMed, 

pelos pesquisadores Dra. Lidia 

Yileng Tay, Dr. Carlos Kose, Dr. Daniel 

Rodrigo Herrera, Dra. Alessandra 

Reis e Dr. Alessandro Loguercio, que 

concluiu que ambas as técnicas de 

clareamento, tanto em consultório 

como em casa, demonstraram 

clareamento de tonalidade de cor de 

dente equivalente e signifi cativo.

Muitas das dúvidas dos clientes 

podem ser sanadas a partir de um 

rico material científi co. Por exemplo, o 

fato de que o consumo de alimentos 

com corantes e forte pigmentação 

não afetam o resultado do tratamento 

estão comprovados em várias 

pesquisas publicadas, podemos citar 

aqui o estudo publicado na PubMed: 

Clinical effects of exposure to coffee 

during at-home vital bleaching, 

dos pesquisadores Dr. Alessandro 

Loguercio, Dra. Alessandra Reis, Dra. 

Márcia Rezende e Dra. Stella Kossatz. 

Comprovação científica

Hoje, a linha Whiteness é uma das 

mais reconhecidas e completas linhas 

de clareadores dentais do mercado, 

um marco que só foi possível alcançar 

graças ao investimento e ininterrupto 

esforço da FGM em desenvolvimento 

de pesquisas. “Apontar a qualidade 

e efi ciência de um produto por meio 

de comprovação científi ca é algo 

inestimável para a FGM”, conta a CEO 

da empresa, Bianca Mittelstädt. 

Centenas de pesquisas comprovam 

a qualidade e efi cácia da linha de 

clareadores. O processo de criação 

e aperfeiçoamento dos produtos 

conta com o apoio de renomados 

professores e pesquisadores da 

comunidade odontológica, que atuam 

em importantes universidades e 

centros de pesquisa nacionais e 

internacionais. Esse relacionamento 

próximo entre a FGM e a especializada 

comunidade acadêmica permite 

que a empresa produza soluções 

odontológicas que vão além da 

expectativa do mercado.

Foram a determinação, paixão e confi ança do casal 
Friedrich Georg Mittelstädt e Bianca Mittelstädt que 
resultaram em um produto que ganhou não apenas a 
confi ança dos brasileiros, onde detém 85% do market 
share, como também atravessou horizontes e conquistou 
mais de 100 países, sendo que em 15 deles é líder. 

Tenha acesso 
aos resumos 
científi cos 
da linha 
Whiteness. 
São mais de 
100 artigos.
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Eu tenho um grande
orgulho de dizer aos nossos 
pacientes que podemos contar 
com produtos de qualidade 
internacional fabricados no 
Brasil com a credibilidade e a 
sustentação científi ca como 
faz a FGM.

Prof. Dr. Alexander Nishida

Mestre e Doutor em Biomateriais 
- USP  |  Professor de cursos de 
Odontologia Estética
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Reconhecimento 
internacional

Todo o investimento em pesquisa resultou 

em mais um reconhecimento internacional 

para o clareador Whiteness Perfect, que pelo 

terceiro ano consecutivo foi premiado pela 

Dental Advisor, publicação norte-americana 

especializada em avaliar clinicamente produtos 

odontológicos. 

Aprovado pela maioria dos avaliadores, o 

produto ganhou destaque pela alta aprovação 

dos pacientes e a facilidade no uso. De acordo 

com a publicação, o Whiteness Perfect é efi caz 

no que se propõe, com uma ótima textura e 

uma boa viscosidade do gel. Elogiado por sua 

apresentação e todo seu sistema, o clareador 

foi avaliado por 31 consultores e usado por 

pacientes 242 vezes. “Esse reconhecimento é 

a comprovação que estamos no caminho certo”, 

comenta a CEO, Bianca Mittelstädt. 

As características únicas do Whiteness 

Perfect também foram reconhecidas e o 

clareador foi destacado por conter nitrato de 

potássio e fl uoreto de sódio como agentes 

dessensibilizantes. Além disso, a satisfação dos 

pacientes com o produto da FGM também é 

maior do que o normal para a categoria, segundo 

a Dental Advisor.

Confi ra os 
detalhes desse 
reconhecimento
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Há muitos anos confi amos na linha Whiteness 
pela qualidade e excelentes resultados obtidos. 
Nos planejamentos dos casos realizados na 
Universidade e em nossos cursos, sempre 
optamos por tratamentos clareadores 
individualizados, respeitando as particularidades 
de cada paciente. Neste contexto, a linha de 
clareadores Whiteness da FGM nos presenteia 
com uma gama completa de produtos - 
tanto para clareamento supervisionado com 
moldeiras quanto em consultório, passando 
por clareamento interno e manejo de manchas 
do esmalte - oferecendo ao cirurgião-dentista 
diferentes apresentações, concentrações 
e composições que permitem a resolução 
completa de casos de alterações de cor de 
maneira efetiva, segura e longeva. 
Não à toa, Whiteness Perfect recebe 
pelo terceiro ano consecutivo o selo 
de melhor clareador de uso caseiro 
dos EUA pela Dental Advisor. 

Paciente com 
dúvidas sobre 
clareamento 
dental?
Acesse o material digital que 
preparamos e compartilhe 
no seu consultório.

Profa. Dra. Thaís Thomé e
Profa. Dra. Maria Carolina Erhardt 

V24 • 2022 13



AVALIAÇÃO INICIAL

Durante a anamnese, paciente relatou insatisfação com 

a cor dos dentes para o casamento que aconteceria nos 

próximos dias. No exame clínico foi verificado, por meio 

de escala de cores, que os dentes apresentavam cor A1 e 

que haveria possibilidade de deixar os dentes mais claros 

atendendo ao anseio da paciente. 

Diante da ansiedade da paciente em ter dentes brancos 

para o casamento e do pouco tempo que teríamos para 

realizar tal procedimento, o plano de tratamento proposto 

foi a realização de uma sessão de clareamento dental em 

consultório utilizando o Whiteness HP AutoMixx FGM, 

agente clareador à base de peróxido de hidrogênio a 35%. 

CLAREAMENTO EM CONSULTÓRIO:
UMA ALTERNATIVA RÁPIDA E 
EFICAZ PARA O BRANQUEAMENTO 
IMEDIATO DO SORRISO

Autores: Dr. Luís Morgan, Dr. Rodrigo Albuquerque, Dra. Camila Caneschi e Dr. Janio Aquino

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 30 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Dentes amarelados.
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

Para a utilização dessa técnica de clareamento foi realizada 

profilaxia prévia, mantendo a superfície dos dentes a serem 

clareados livres de biofilme. Foi inserido o afastador labial 

Arcflex FGM para contenção e proteção dos lábios, mucosa 

jugal e língua. Em seguida, foi realizado o registro da cor 

inicial por meio da escala de cores e registro fotográfico do 

sorriso seguido da aplicação do dessensibilizante dentinário, 

Desensibilize KF 2% FGM,  por 5 minutos. O produto foi 

removido com jatos de ar/água. Para a proteção do tecido 

gengival foi utilizada a  barreira gengival fotoativável Top Dam 

Blue FGM. Com o campo operatório preparado, foi aplicado o 

agente clareador Whiteness HP AutoMixx FGM. Inicialmente, 

uma pequena quantidade do gel clareador foi dispensada 

para garantir homogeneização da mistura, utilizando a ponta 

específica que acompanha o produto, e imediatamente o 

gel foi aplicado sobre a superfície dental de modo a cobrir 

toda a face vestibular, em uma fina camada, deixando-o 

agir por até 50 minutos, conforme orientação do fabricante.

O gel foi movimentado sobre a superfície do dente, com o 

auxílio de um pincel descartável, para remoção de possíveis 

bolhas de ar e renovação do contato do gel com a superfície 

dental. 

Esse agente clareador em contato com o dente não 

tem alteração de cor com o passar do tempo, facilitando 

o controle visual do produto e seu pH se mantém estável, 

não havendo necessidade de substituição do gel. Passados 

os 50 minutos, o gel foi removido com aspiração seguida 

de lavagem abundante dos dentes, a barreira gengival foi 

removida com sonda exploradora. Por fim, foi realizado o 

polimento final com discos de feltro Diamond Flex FGM e 

pasta de polimento Diamond Excel FGM. No dia seguinte, 

após hidratação dos dentes, a cor foi novamente aferida 

e registrada como B1. O resultado satisfatório atendeu às 

expectativas da paciente. ■

Fig. 1 Aspecto inicial do sorriso.

1
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Fig. 2 Afastador labial Arcflex FGM em 
posição.
Fig. 3 Seleção de cores previamente à 
realização do clareamento.
Figs. 4, 5 e 6 Barreira gengival Top Dam 
Blue FGM e gel clareador Whiteness 
HP AutoMixx FGM aplicados, 
respectivamente.

2 3

4

5 6
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Figs. 7 e 8 Aplicação do dessensibilizante Desensibilize KF 2% FGM.
Fig. 9 Registro final da cor pós tratamento clareador.
Fig. 10 Aspecto final do sorriso.

7 8

9 10

PRODUTOS FGM UTILIZADOS
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AVALIAÇÃO INICIAL

TRATAMENTO EXECUTADO

Após anamnese e exame clínico detalhados, constatou-se a boa saúde periodontal, aspecto normal das mucosas 

orais e ausência de lesões cariosas.

Inicialmente realizou-se a tomada de cor inicial dos incisivos 

superiores (A3,5) e caninos (A4) pela escala Vita, com 

subsequente registro fotográfico. Foi realizada profilaxia com 

ultrassom, jato de bicarbonato e pedra-pomes, moldagem 

dos arcos dentários com alginato e obtenção do modelo de 

gesso para posterior confecção de moldeiras de clareamento 

dental, utilizando placas Whiteness (5x1,0 mm). O clareador 

de escolha foi o White Class 7,5%.

O paciente foi orientado a aplicar uma pequena gota do 

clareador White Class 7,5% no interior das moldeiras na 

CLAREAMENTO DE DENTES VITAIS
COM WHITE CLASS 7,5%

Autor: Dr. Luís Henrique Fischer

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 31 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Insatisfeito com a cor amarelada de seus dentes.
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PASSO A PASSO

região das faces vestibulares dos dentes a serem clareados. 

Foi recomendado o uso de 1 hora por dia e acompanhamento 

semanal. O primeiro acompanhamento foi realizado em uma 

semana, momento em que foi observado clareamento para 

a cor A2 Vita. No segundo acompanhamento, realizado 

após 14 dias, o paciente relatou ausência de sensibilidade, 

sem nenhuma intercorrência ou desconforto. Aos 21 dias, 

na tomada de cor final, a cor observada foi B1 tanto para 

os incisivos centrais como para os caninos. O clareamento 

caseiro demonstrou uma excelente eficácia e ausência 

de sensibilidade, proporcionando satisfação e conforto ao 

paciente. ■

Figs. 1a a 1c Aspecto inicial do sorriso, frontal 
e lábios afastado; lábios afastados tomada 
de cor: A3,5 (Vita)
Fig. 2 Aspecto dentário em 07 dias de 
acompanhamento: A2 (Vita)
Figs. 3a a 3c Aspecto final do sorriso frontal 
e tomada de cor B1 (Vita) ; sorriso  e lábios 
afastados tomada de cor: B1 (Vita) 

1a 1b 1c

2

3b3a 3c

PRODUTOS FGM UTILIZADOS
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AVALIAÇÃO INICIAL

Durante avaliação inicial o paciente relatou que sua 

insatisfação era o alto escurecimento do dente 21 devido 

ao trauma, quando adolescente, e fratura da borda incisal 

(Figs. 1 a 5). Notamos também que todos os dentes 

possuíam um tom de cor mais saturado, em torno de A3 

e A3,5 da escala Chromascope (Figura 6), que nos fez 

sugerir a realização de clareamento total e caseiro.

EQUILIBRANDO O SORRISO COM
CLAREAMENTO E FACETA DIRETA 
EM RESINA COMPOSTA

Autores: Dr. Leonardo Buso e Dra. Giovana Ribeiro Martins Buso

Fotografi as artísticas: Dudu Medeiros

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 34 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

A principal queixa do paciente era a alteração de cor no 
dente 21 devido ao trauma e tratamento endodôntico.
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

Em nossa clínica sempre damos preferência pelos 

tratamentos mais conservadores, ou seja, neste caso 

clínico, realizar clareamento interno do dente 21 antes de 

pensar em restaurações para solução estética.

Na primeira etapa foi realizada a limpeza com aparelho 

de ultrassom, seguido por jato de bicarbonato, polimento 

dental e instrução de higiene oral com técnica correta de 

escovação e uso do fio dental como manutenção da saúde.

No Raios X de avaliação endodôntica notou-se que a 

obturação do elemento 21 estava insatisfatória (Figura 

7). Foi indicado o retratamento para melhor limpeza e 

selamento radicular (Figura 8). Tampão na região cervical, 

seguindo as indicações da literatura científica, foi realizado 

com resina composta para iniciar o clareamento interno com 

Whiteness Perborato FGM, seguindo as recomendações 

do fabricante. Foram realizadas 3 sessões com intervalo 

de 4 dias entre elas. Obteve-se pequena melhora de cor, 

porém, o paciente ainda iria iniciar o clareamento com 

moldeira dos arcos superior e inferior.

Modelos foram obtidos por meio de hidrocolóide irreversível 

para confecção de moldeiras individuais com placas de vinil 

de 1 mm (Whiteness FGM). As placas foram recortadas 

aproximadamente 1,5 mm acima da margem gengival, testadas 

para ver sua adaptação e conforto. Não foi realizado qualquer 

tipo de alívio nos modelos durante a prensagem da placa em 

aparelho à vácuo. Foi decidido realizar o clareamento caseiro 

com Peróxido de Carbamida a 16% (Whiteness Perfect FGM) 

por 3 semanas, com utilização diária durante 3 a 4 horas, 

seguindo as recomendações do fabricante. 

Ao final de 3 semanas, o paciente já estava satisfeito 

com a cor obtida, porém os dentes vitais clarearam mais 

que o desvitalizado (Figuras 9 e 10), evidenciando um tom 

mais amarelado do dente desvitalizado. Decidimos não 

realizar nova tentativa com clareamento interno. A opção 

foi a realização de faceta direta em resina composta, a qual 

atingiu as expectativas do paciente (Figura 11).

A faceta direta em resina composta foi realizada 

20 dias após finalizar o clareamento. O preparo foi de 

aproximadamente 1,5 mm. Acabamento e polimento foi 

dado numa segunda sessão.

Nas fotos finais (Figuras 12 e 13) é possível verificar que 

foi alcançada a harmonia no sorriso, com tratamentos 

conservadores de clareamento e faceta direta em resina 

composta de um único elemento dentário. ■

Figs. 1, 2 e 3 Sorriso inicial do paciente com vistas frontal, lateral direita e lateral esquerda. No protocolo de fotografia de face já é possível 
notar dentes com alta saturação e incisivo central com elevada alteração de cor devido ao trauma e tratamento endodôntico.

1 2 3
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Fig. 4 Visão interna dos arcos. Nota-se presença de cálculos (deficiência de higiene oral, necessitando de cuidados prévios ao tratamento 
estético) e elevada saturação de cor dos dentes  |  Fig. 5 Vista aproximada dos dentes superiores, onde observamos que o dente 11 apresenta 
cor mais clara com grande discrepância quando comparado aos dentes posteriores e ao dente 21. A estratégia de clareamento deve ser 
criteriosa na tentativa de se conseguir máximo de equilíbrio final  |  Fig. 6 Seleção de cor com escala Chromoscope após profilaxia. Dentes 
com grande saturação (A3 e A3,5). Importante posicionar a escala corretamente para esta medição.

4

Fig. 7 Raios X inicial, revelando 
que o tratamento endodôntico 
não estava satisfatório.
Fig. 8 Raios X final ao tratamento 
endodôntico, agora com correto 
selamento radícula e apical. 
Neste momento foi feito remoção 
do material obturador aproxima-
damente 3 mm abaixo da junção 
cimento esmalte para a con-
fecção do “tampão” com resina 
composta para iniciar a tentativa 
de clareamento interno.

5 6

7 8
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Figs. 12 e 13 Fotos finais de face com paciente satisfeito com o resultado. Os objetivos foram alcançados com naturalidade, mantendo as 
individualidades do sorriso, com tratamento conservador.

Figs. 9 e 10 Sorriso e vista interna dos dentes após clareamento 
interno e caseiro seguindo protocolo. Num primeiro momento 
pensou-se que o resultado obtido com o clareamento interno 
estaria satisfatório, porém, após clareamento caseiro com 
moldeiras, o dente desvitalizado se mostrou ainda muito mais 
saturado, o que levou optar pela confecção de uma restauração 
direta em resina composta. 
Fig. 11 Faceta direta de resina finalizada e após sessão de 
acabamento e polimento, com pequeno sangramento na 
margem. Naturalidade conseguida com resina direta.

9 10

11

12 13
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AVALIAÇÃO INICIAL

Após realização de imagens radiográficas e exame clínico, foram observados desgastes dentais.

ALLCEM VENEER APS NA
CONFECÇÃO DE LAMINADOS 
MINIMAMENTE INVASIVOS

Autores: Dr. Leonardo Fernandes da Cunha, Dra. Ana Carolina Portes Pasmadjian, TPD Carlos 
Maranghello, Dra. Gabriella Resende Allig e Dra. Vitória Beatriz Souza da Silva

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 36 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Paciente insatisfeito com o seu sorriso e preocupado com a 
forma de seus dentes superiores.
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

Figs. 1a e 1b Vista 
aproximada frontal (A) 
e lateral (B) dos dentes 
anteriores, apresentando 
desgaste

Foi realizada profilaxia dentária e, em seguida, 

desenvolvidos os moldes para o clareamento dental 

caseiro, a ser feito por 21 dias com peróxido de carbamida 

Whiteness Perfect 10% FGM.

As restaurações de cera foram feitas para definir a forma 

e tamanho dos dentes, bem como auxiliar no planejamento 

do tratamento. Na sequência, fez-se a seleção da cor dos 

dentes do paciente.

Após o enceramento, procedeu-se à fabricação de um 

molde de silicone de reação de adição, preenchido com a 

resina bisacrílica PrimmaArt FGM com pressão até que o 

material reagisse totalmente. O procedimento de mock-up 

é uma ferramenta fiel de comunicação entre o paciente e o 

dentista e entre o dentista e o técnico.

Os dentes aprovados pelo paciente puderam, assim, ser 

preparados. Na moldagem, foram usados fios de retração 

e silicone de adição. Após desenvolvidas as restaurações 

provisórias, o paciente as utilizou durante alguns dias para 

testar seu tratamento restaurador planejado.

Os laminados cerâmicos foram fabricados e aprovados 

após a verificação da adaptação e cor das restaurações. O 

produto utilizado para seleção da cor adequada do cimento 

foi a pasta Allcem Veneer Try-In FGM, sendo escolhida a cor 

E-Bleach. Os laminados foram lavados, para a remoção da 

pasta de ensaio, e secos ao ar. As superfícies internas foram 

condicionadas com ácido fluorídrico Condac Porcelana 5% 

FGM durante 20 segundos com água corrente e secas 

com uma seringa de ar. Então, silanizadas com Prosil FGM 

e secas durante 60 segundos. Na sequência, procedeu-se 

à aplicação do adesivo.

O mesmo sistema adesivo foi aplicado à superfície do dente. 

A restauração foi ligada com o cimento fotopolimerizável 

Allcem Veneer APS FGM, aplicado para, em seguida, as 

facetas serem cuidadosamente assentadas sobre os dentes. 

O excesso de cimento gengival foi removido e realizou-se a 

polimerização durante 120 segundos em cada dente.

1a

1b
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Fig. 3 Enceramento diagnóstico  |  Fig. 4 Molde  |  Figs. 5a e 5b Fotos aproximadas das restaurações finais.

2

3 4

Fig. 2 Após clareamento dental caseiro com Whiteness Perfect 10% (FGM).

5a 5b
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

A utilização de materiais de cimentação confiáveis 

na abordagem de cerâmicas pode evitar resultados 

imprevisíveis. O procedimento de cimentação com cimento 

fotoativado é um método que fornece previsibilidade ao 

tratamento restaurador. Logo, este relato clínico demonstra 

um tratamento para executar, de forma mais precisa, 

laminados de cerâmica com mínima espessura.

A odontologia estética reabilitadora deve ser realizada 

da forma mais previsível possível1. Assim, o planejamento 

restaurador é essencial para se obter tratamento funcional 

e estético.

Nos casos de reabilitação funcional e estética, o objetivo 

do tratamento deve ser alcançado por meio de um 

diagnóstico e execução meticulosos. Um modelo de estudo 

é crucial para o sucesso do tratamento2.

Após o procedimento de planejamento, enceramento e 

mock-up, a odontologia minimamente invasiva deve ser 

selecionada quando possível. Os laminados de espessura 

mínima têm excelentes propriedades em longo prazo e 

baixa taxa de falha3.

Finalmente, o passo de cimentação é fundamental para 

o sucesso em longo prazo do tratamento. Um cimento 

fotoativado, de qualidade, com fácil escoamento e 

remoção de excessos, favorece a execução e o resultado. 

Dessa forma, os materiais para essa etapa devem ser 

cuidadosamente selecionados.

Portanto, este trabalho demonstra que a cimentação 

realizada com material de qualidade pode facilitar o trabalho 

do dentista e proporcionar um tratamento conservador e 

estético. ■

1. Reshad M, Cascione D, Magne P. Diagnostic mock-ups as an objective tool for predictable outcomes with porcelain laminate veneers in 
esthetically demanding patients: a clinical report. J Prosthet Dent 2008;99:333–339.
2. da Cunha LF, Reis R, Santana L, Romanini JC, Carvalho RM, Furuse AY. Ceramic veneers with minimum preparation. Eur J Dent 
2013;7:492–496.
3. Layton DM, Clarke M, Walton TR. A systematic review and meta-analysis of the survival of feldspathic porcelain veneers over 5 and 10 
years. Int J Prosthodont 2012;25:590–603.

V24 • 2022 29



AVALIAÇÃO INICIAL

Após anamnese, fotografias e exame clínico detalhados, foi constatada a saúde sistêmica e bucal da paciente, sem 

quaisquer sinais de patologias orais. 

CLAREAMENTO
DE DENTES VITAIS

Autora: Dra. Maristela Lobo

Fotografi as artísticas: Dudu Medeiros

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 24 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Paciente E.S., insatisfeita com a estética do seu sorriso, 
principalmente com a cor dos dentes. 
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

Após profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, 

além de pedra-pomes, a cor dos dentes foi registrada 

e fotografada: A3 para os dentes anteriores superiores 

e A3,5 para os caninos superiores, em comparação à 

Escala Vita. Em seguida, foram realizadas moldagens 

dos arcos com alginato para a obtenção dos modelos 

de gesso. Sobre esses modelos foram confeccionadas 

moldeiras de silicone de 1 mm de espessura (Whiteness 

FGM). As moldeiras foram recortadas 1 mm acima do nível 

gengival e provadas quanto à sua adaptação, retenção e 

conforto. Logo após a prova das moldeiras, a paciente 

foi orientada a aplicar uma pequena gota de peróxido 

de carbamida 22% (Whiteness Perfect 22% - FGM) nas 

faces vestibulares dos dentes a serem clareados. Foi 

recomendado o uso de 1 hora por dia, durante 14 dias, no 

período diurno. A paciente foi monitorada semanalmente 

e ao final do tratamento, pela sua satisfação, as cores 

finais foram avaliadas. Na tomada de cor final, as 

escolhidas foram BL4 para os incisivos centrais e B1 

para os caninos. O clareamento caseiro demonstrou uma 

excelente eficácia e ausência de sensibilidade, trazendo 

satisfação e conforto à paciente. ■

Figs. 1a, 1b e 1c Aspecto inicial do paciente: foto frontal, sorriso frontal e lábios afastados.

1a

1b

1c
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Figs. 2a Sorriso aproximado  |  Fig. 2b Lateral direita com lábios afastados  |  Fig. 2 c Lateral esquerda com lábios afastados.  

2a

2b

3a

3b 3c

2c

Figs. 3a, 3b e 3c Arcada superior com contraste negro. Tomada de cor: A3 para incisivos superiores e A3,5 para caninos superiores (Escala Vita). 
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PRODUTO FGM UTILIZADO

Figs. 4a, 4b e 4c Coloração final alcançada: BL4. Dentes mais luminosos e com valor alto. 

4a

4b 4c

Figs. 5a, 5b e 5c Aspecto final da paciente: foto frontal, sorriso frontal e lábios afastados.

5a

5b

5c
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AVALIAÇÃO INICIAL

No exame clínico inicial, foi constatada a presença de 

diastema entre os incisivos centrais, desgastes incisais 

nos caninos e incisivos superiores e falta de guia 

canina nos movimentos de lateralidade. Na tomada de 

cores, observou-se uma coloração predominantemente 

A3 (escala Vita Classical), comprometendo a estética 

e afetando o estado emocional da paciente, que se 

apresentava envergonhada com seu sorriso.

FACETAS DIRETAS EM RESINA COMPOSTA:
FUNCIONALIDADE E ESTÉTICA SEM 
DESGASTES DENTÁRIOS

Autores: Dr. Pedro Jader Agostinho Macêdo e Dra. Vanessa Kelly Rodrigues Tavares Macêdo

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 22 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Descontentamento da paciente com a cor e o formato dos 
seus incisivos.
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

O plano de tratamento constituiu-se na realização 

de clareamento dentário misto, com duas sessões de 

clareamento imediato com Whiteness HP  FGM. Em seguida, 

foram realizadas as moldagens dos arcos com alginato e a 

confecção das moldeiras de silicone de 1 mm de espessura 

Whiteness FGM com o emprego de uma plastificadora a 

vácuo. A paciente foi orientada a aplicar uma pequena 

gota de peróxido de carbamida a 10% - Whiteness Perfect 

10%  FGM - nas faces vestibulares dos dentes, a serem 

clareados de 3 a 4 horas por dia, durante 8 dias. 

O clareamento misto demonstrou uma excelente eficácia 

e ausência de sensibilidade, trazendo satisfação e conforto 

à paciente e uma cor final predominantemente A1.

Para obtermos melhora no formato nas proporções 

dentárias e fecharmos o diastema central, realizamos um 

escaneamento e modelagem digital (Exocad), onde temos a 

possibilidade de sobrepor as modelagens (tridimensionais) 

às fotografias (bidimensionais), possibilitando assim 

desenharmos o sorriso individualizado, que leva em 

consideração o sorriso e o rosto da paciente.

Após a modelagem, transferimos o planejado para a boca 

da paciente por meio de provisórios pela técnica de mock-up, 

tornando possível à paciente visualizar e aprovar o formato 

do seu futuro sorriso antes mesmo de iniciar o tratamento. 

Dessa forma, a paciente torna-se coautora de seu futuro 

sorriso, podendo opinar na forma dos dentes ainda na fase 

de provisórios, garantindo previsibilidade ao tratamento.

Decidimos, juntos, facetar 6 dentes (de canino a canino, 

superiores) para obter excelente harmonia no sorriso, bem 

como devolver as guias caninas da paciente.

O material de escolha para a realização das facetas foi a 

resina composta, pois possui a vantagem de, para o caso 

dela, executarmos a técnica de faceta direta apenas aditiva, 

sem nenhum desgaste de estrutura dentária, sendo uma 

excelente opção reabilitadora para pacientes jovens. A 

resina escolhida foi a Vittra APS FGM (Trans N e EA1), pela 

sua capacidade de promover e manter uma superfície 

extremamente polida no longo prazo.

O polimento foi feito com os discos do conjunto Diamond 

Master FGM. ■

Fig. 1 Aspecto inicial - Sorriso  |  Fig. 2 Aspecto inicial - Rosto.

1

2
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4

Fig. 3 Modelagem digital  |  Fig. 4 Clareamento com Whiteness HP FGM.

Figs. 5 Isolamento do campo, 
afastamento gengival e muralha palatina 
para facetas diretas.
Fig. 6 Polimento com discos Diamond 
Flex FGM.
Fig. 7 Aspecto final - Visão frontal.
Fig. 8 Aspecto final - Visão lateral.
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Fig. 9 Devolução de guias caninas.
Fig. 10 Antes e depois - Sorriso frontal.
Fig. 11 Antes e depois - Rosto.11

9

10
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FACETA DIRETA EM INCISIVO UNITÁRIO
ASSOCIANDO CLAREAMENTO E FACETA 
DIRETA COM VITTRA APS

Autor: Dr. Fábio Sene

AVALIAÇÃO INICIAL

TRATAMENTO EXECUTADO

Após exame clínico, verificou-se o dente 11 com alteração leve de cor e forma, devido a uma faceta antiga de resina.

A paciente procurou tratamento pois se incomodava muito 

com seu dente 11, o qual tinha uma tentativa de remodelação 

de resina e, também, queria clarear os demais dentes. 

Todas as possibilidades e técnicas foram explicadas para a 

paciente, a qual decidiu realizar, em primeira fase, sessões 

de clareamento de consultório e, depois, a realização de 

uma faceta em resina em seu dente 11. 

Foram realizadas duas sessões de clareamento.

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 21 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Insatisfação com a cor dos 
dentes, principalmente dente 11.

FGM • 2022   40



PASSO A PASSO

A primeira, feita com Whiteness HP Maxx FGM, onde 

foram feitas duas aplicações de 15 minutos cada, na 

primeira sessão e, uma semana depois, foi realizada outra 

sessão, sendo essa com Whiteness HP AutoMixx, o qual 

foi aplicado e deixado por 50 minutos em ação.  

Após três semanas do clareamento, foi feito todo o mapa 

cromático do dente e seleção das cores da resina Vittra 

APS FGM. Notar a grande quantidade de efeitos óticos a 

serem reproduzidos do dente 21 e o grande desafio que 

é fazer apenas um incisivo central unitário. Na sessão 

seguinte, a resina antiga foi removida e um preparo 

conservador para faceta, feito apenas em esmalte, foi 

realizado no dente 11. 

Após isolamento absoluto e técnica adesiva: 

condicionamento com Condac 37 FGM durante 15 

segundos e aplicação do sistema adesivo Ambar 

Universal APS, iniciou-se a confecção da faceta, 

aplicando a resina DA1 na parte cervical do dente e a 

resina DA0 na região média e incisal, já detalhando toda 

anatomia delicada da mesma. Em seguida, foi aplicada 

a resina TRANS OPL para acentuar e destacar as 

características de translucidez e opalescência da região 

incisal. Para finalizar foi aplicada a resina de ESMALTE 

E-BLEACH, definindo toda a anatomia vestibular. 

O acabamento inicial da faceta foi realizado, refinando 

toda a forma e anatomia e a paciente dispensada. Após 

15 dias, a paciente retornou para o controle e verificação 

da cor, polimento e brilho final. Verifica-se, então, o 

excelente resultado, associando essas técnicas e o 

excelente efeito cromático obtido com a resina Vittra 

APS FGM, nesse caso extremamente desafiador que é 

mimetizar um incisivo unitário. ■ 

Fig. 1 Sorriso mostrando o dente 11 com alteração de cor e forma  |  Fig. 2a Detalhe cromático e anatômico dos dentes  |  Fig. 2b Detalhe 
cromático e anatômico dos dentes com interposição lingual.

Fig. 3a  Aplicação de Top Dam para uma primeira sessão de clareamento de consultório  |  Figs. 3b e 3c Aplicação do gel Whiteness HP 
Maxx para a primeira sessão  |  Fig. 3d Mudança de cor do gel durante o clareamento  |  Fig. 3e Resultado após uma primeira aplicação de 
15 minutos do gel  |  Fig. 3f Resultado de uma segunda aplicação de 15 minutos do gel  |  Fig. 3g Resultado da primeira aplicação após uma 
semana  |  Fig. 3h Sorriso destacando o resultado da primeira aplicação, após uma semana.

3a 3b 3c 3d

3h3g3f3e

1 2b2a
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6

Fig. 4a Aplicação de Top Dam para segunda sessão de clareamento de consultório  |  Fig. 4b Fácil aplicação do gel com a ponta 
automisturadora. Fig. 4c Aplicação do gel na boca toda  |  Fig. 4d Resultado após 50 minutos do gel em ação.

Fig. 5a Mapeamento cromático e seleção das 
cores da resina Vittra APS (Detalhe Fig. 5b).
Fig. 6 Isolamento absoluto.

4b

5a 5b

4d4c4c

4a
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8f8e

8g

8d

7c

Fig. 7a Condicionamento ácido do substrato dental 
com Condac 37.
Fig. 7b Uso do sistema adesivo Ambar Universal 
APS.
Fig. 7c Aplicação do Ambar Universal APS. Notar o 
quão claro é o adesivo devido à tecnologia APS.

7b7a

Fig. 8a Resina Vittra APS DA1, utilizada na região cervical.
Fig. 8b Aplicação cervical da resina
Fig. 8c Anatomia cervical confeccionada com DA1.
Fig. 8d Resina Vittra APS DA0 utilizada nos terços médio e incisal. 
Fig. 8e Aplicação cuidadosa da resina respeitando a anatomia dentária.
Fig. 8f Detalhe de toda parte dentinária confeccionada, estratificação e detalhes 
anatômicos confeccionados.
Fig. 8g  Vista frontal da dentina confeccionada. 

8c8b8a
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9d

9c9b

Fig. 8h Vittra APS Trans OPL usada na região incisal  |  Fig. 8i Trans OPL aplicada na região incisal, entre os mamelos, para destacar 
a opalescência da região Fig. 8j Vista proximal da aplicação da resina Trans OPL. |  Fig. 8l Vista cervical destacando toda anatomia e 
estratificação obtida |  Fig. 8m Vista frontal da estratificação |  Fig. 8n Esmalte E-bleach utilizado para finalização da faceta
Fig. 8o Aplicação da resina |  Fig. 8p Uso de um pincel claro para facilitar a distribuição da resina |  Fig. 8q Esmalte finalizado.

8h 8i 8j

8l 8m 8n

8o 8p 8q

Fig. 9a Acerto e acabamento incisal com disco Diamond Pro.
Fig. 9b Remoção de excessos, acerto da região cervical com 
ponta diamantada 3195F.
Fig. 9c Acerto de ameia cervical com lâmina de bisturi no 12.
Fig. 9d Resultado imediato após acabamento inicial.

9a
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Figs. 11a e 11b Sorriso final. Notar o ótimo efeito clareador e excelente naturalidade e resultado estético obtido.

Fig. 10a Resultado final após acabamento, 
polimento e brilho.
Fig. 10b Vista distal.
Fig. 10c Vista mesial.
Fig. 10d Visão de topo a topo. Notar a linda 
anatomia e translucidez incisal obtida.
Fig. 10e Notar o lindo efeito opalescente 
incisal da resina Vittra APS.

10a 10b 10c

10d 10e

11a 11b
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FACETAS DIRETAS EM RESINA COMPOSTA,
ERROS E ACERTOS EM SELEÇÃO DE COR

Autores: Dra. Gabriela Romanini Basso, Dr. Paulo Gabriel Warmling e Dr. Shizuma Shibata

AVALIAÇÃO INICIAL

Após anamnese e exame clínico detalhados, observou-

se que o elemento 21 apresentava-se levemente menor 

do que o elemento 11 e os elementos 12 e 22 em 

discrepância com o tamanho dos centrais. 

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 22 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Insatisfação em relação à forma dos dentes ântero-
superiores, assimetria entre os centrais e laterais muito 
curtos em relação aos centrais. 

TRATAMENTO EXECUTADO

Após a realização do exame clínico inicial, foi realizado 

protocolo fotográfico extra e intraoral. As fotografias e os 

modelos de gesso foram utilizados para o planejamento 

estético e funcional do caso. Uma vez aprovado o 

planejamento digital, os modelos foram impressos e 

foi confeccionada a guia palatina para realização das 

restaurações.

A seleção de cor foi feita previamente com escala de cor 

padrão Vita, posteriormente com incrementos de resina 

sobre a estrutura dental e, com os dentes hidratados, 
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testou-se as resinas selecionadas. Nesse caso, em um 

primeiro momento colocou-se incrementos testes da 

resina Vittra APS DA0 Vittra FGM para a reprodução da 

camada de dentina e Vittra APS E-Bleach FGM para a 

reprodução da camada de esmalte, sobre a vestibular dos 

incisivos centrais sem tratamento adesivo. Entretanto, 

nesta etapa de seleção de cor, o valor da resina de 

dentina não ficou equivalente ao valor da estrutura 

dental, ficando demasiadamente mais “claro” ou com um 

valor maior que o dente natural, havendo a necessidade 

de uma nova conferência. Reduziu-se a espessura 

do incremento teste da resina DA0 e conferiu-se 

novamente a cor/valor da resina, confirmando então que 

muitas vezes a espessura das camadas de resina é mais 

importante no erro ou acerto da restauração, do que a 

cor propriamente dita.

1

2

6

4

7b

3

7a

5

7c

8

Fig. 1 Fotografias iniciais de rosto  |  Fig. 2 Fotografia inicial do sorriso  |  Fig. 3 Fotografia inicial intraoral  |  Fig. 4 Fotografia inicial com fundo 
escuro  |  Fig. 5 Mock up para aprovação do projeto.

Feita a seleção das massas de resina e espessuras a 

serem trabalhadas, realizou-se o isolamento modificado, 

remoção dos resquícios de resina remanescentes dos 

braquetes ortodônticos, seguido por uma minuciosa 

profilaxia. As restaurações foram realizadas de forma aditiva, 

ou seja, nenhum tipo de preparo foi realizado, somente o 

jateamento com óxido de alumínio 50µm para remoção do 

esmalte aprismático, com intuito de otimizar a adesão. 

O condicionamento ácido total foi realizado com a 

aplicação do ácido fosfórico 37% (Condac 37 FGM) 

durante 15 segundos em esmalte, protegendo os 

dentes adjacentes com fita a base de resina PTFE 

(politetrafluoretileno não sinterizado), logo após foi 

realizado o enxágue pelo dobro de tempo com jato de 

água e seco com jato de ar. O sistema adesivo utilizado 

foi o Ambar Universal APS FGM e a aplicação foi por 

meio de um Cavibrush extra fino. Foi aplicada uma fina 

camada sobre toda superfície condicionada de forma 

ativa por 10 segundos, e logo um leve jato de ar por 

aproximadamente 10 segundos, para a evaporação do 

solvente e realizada uma segunda aplicação, seguido da 

fotoativação por 10 segundos.

Fig. 6 Seleção de cor com a escala  |  Figs.7a 7b e 7c Seleção de cor 
com as massas de resina  |  Fig. 8 Isolamento relativo
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Na sequência, iniciaram-se 

as restaurações pelas conchas 

palatinas com a resina Vittra APS 

E-Bleach FGM, em seguida, aplicou-

se uma camada de resina com 

opacidade compatível com a dentina 

para reprodução dos mamelos e 

mascaramento dos efeitos ópticos 

pré-existentes, com a resina Vittra 

APS DA0 FGM reproduzindo os 

mamelos, respeitando a área de 

translucidez. Para reprodução do 

halo incisal, utilizou-se um corante 

White somente no bordo incisal, e 

para mimetizar os efeitos naturais de 

opalescência e contra opalescência, 

a resina Vittra APS Trans OPL FGM. 

Como última camada, foi utilizada 

uma resina de maior translucidez, 

Vittra APS E-Bleach FGM. Cada 

incremento de resina com a 

espessura de 2 mm foi fotoativado 

por 20 segundos e a fotoativação 

final por 40 segundos.

9 10

11 12

13

14 15

Fig. 9 Tira profilática para interproximas  |  Fig. 10 Limpeza com pontas ultrassônicas   |  Fig. 11 Luz ultravioleta  |  Fig. 12 Guia palatina

Fig. 13 Condicionamento com ácido fosfórico 37% (Condac 37 FGM)  |  Fig. 14 Aplicação do 
adesivo (Ambar APS FGM )  |  Fig. 15 Confecção das conchas palatinas com a resina Vittra 
APS E-Bleach (FGM)
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Finalizando o processo restaurador 

e removido o isolamento, iniciou-se 

a etapa de acabamento inicial, que 

consistiu em remoção dos excessos 

grosseiros e ajuste oclusal. Após 48 

horas, procedeu-se o acabamento final 

e polimento, onde foram  marcadas 

as cristas marginais mesiais e distais, 

delimitando as áreas de reflexão e 

sombras de luz. As mesmas foram 

regularizadas com discos de lixa 

(Diamond Pro FGM), da granulação 

mais grossa para mais fina. O 

polimento foi realizado com polidores 

em formato de espiral em granulação 

decrescente, a textura dos sulcos 

foi realizada com uma borracha em 

formato de cone e finalizado com 

discos de feltro (Diamond Flex FGM) 

e pasta de polimento (Diamond Excel 

FGM). As etapas do polimento foram 

realizadas com superfície úmida, com 

pressão leve da mão e rotação abaixo 

de 10.000 rpm.

16

17a 17b

18 19 20

21 22

Fig. 16 Confecção dos mamelos com a resina DAO Vittra APS (FGM)
Figs. 17a e 17b Aplicação do corante white para reprodução do halo incisal

Fig 18 Confecção da última camada com a resina Vittra APS E-Bleach (FGM)  |  Fig. 19 Restaurações finalizadas  |  Fig. 20 Fotografia do 
sorriso, previamente às etapas de acabamento e polimento  |  Fig. 21 Marcações das inclinações e arestas para guiar a etapa de acabamento  
Fig. 22 Correção das arestas com discos de lixa de maior e menor granulação (Diamond Pro FGM)
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23a 23b 23c

23d 24

26

Figs. 23a, 23b, 23c e 23d Polimento 
com espirais de borracha
Fig. 24 Última etapa do polimento 
com discos de feltro (Diamond 
Flex FGM) e pasta de polimento 
(Diamond Excel FGM)

25a 25b

25c 25d

Figs 25a, 25b, 25c e 25d 
Polimento das faces proximais 
com tiras de lixa em ordem 
decrescente de maior para 
menor granulação
Fig. 26 Fotografia intraoral final
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Ao final do tratamento, os dentes apresentavam-se com aspecto de naturalidade, com brilho e lisura compatíveis com 

o esmalte dental natural, atendendo às expectativas da paciente. Assim foi possível demonstrar a alta capacidade de 

mimetização das resinas utilizadas no presente caso. ■

Fig. 27 Fotografia final da paciente sorrindo  |  Fig. 28 Fotografia final do sorriso  |  Fig. 29 Fotografia com fundo escuro

29

28

27
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REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR:
DO CLAREAMENTO À RECONSTRUÇÃO
COM RESINA COMPOSTA VITTRA APS

Autores: Dr. Fabio Cesar Lorenzoni e Dr. Diego Rodrigo Paulillo Bazan

AVALIAÇÃO INICIAL

Após exame clínico minucioso foi observado que 

estes dentes apresentavam alteração de cor e de 

forma devido as restaurações insatisfatórias. Também 

foram observados diastemas entre os dentes 13 

e 12 e entre os dentes 21, 22 e 23. A avaliação da 

oclusão revelou que a paciente apresenta uma relação 

oclusal tipo Classe II Dentária, a qual será tratada 

ortodonticamente. A avaliação radiográfica revelou que 

os dentes 11 e 21 apresentam tratamento endodôntico 

satisfatório. O plano de tratamento consistiu em realizar 

o clareamento endógeno dos dentes desvitalizados por 

meio da associação da técnica walking bleach com a de 

clareamento de consultório, seguido pela reconstrução 

coronária com resina composta Vittra APS.

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 16 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Paciente insatisfeita com a cor e a forma dos incisivos 
centrais superiores. A paciente relatou que fraturou os 
dois centrais quando criança. Provavelmente, aconteceu 
uma fratura coronária complicada (fratura esmalte/dentina 
envolvendo a polpa).
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

Após o exame clínico e protocolo fotográfico inicial, a resina 

da câmara pulpar foi retirada e 3 mm do material obturador 

endodôntico foi removido além do limite amelo-cementário. 

Posteriormente, um tampão cervical com ionômero de 

vidro foi realizado. Após, o gel clareador Whiteness HP 

Maxx foi aplicado tanto na face vestibular quanto no 

interior da câmara pulpar, empregando um protocolo de 

três aplicações na mesma consulta (com tempo de ação 

de 15 min em cada aplicação). Em seguida, o Whiteness 

Super Endo 37% foi acomodado no interior da câmara 

pulpar e a cavidade foi restaurada provisoriamente com 

resina composta. O protocolo “walking bleach” foi realizado 

em três sessões consecutivas, com intervalo de 7 dias 

entre cada consulta. Ao final do processo de clareamento, 

os dentes foram restaurados provisoriamente e aguardou-

se 10 dias antes de realizar o protocolo de adesão e 

de reconstrução coronária com resina composta. Uma 

moldagem com silicone de adição foi efetuada para realizar 

o enceramento diagnóstico, e a partir deste, obteve-se uma 

guia de silicone com o objetivo de orientar a reconstrução 

coronária. Durante a seleção de cor definiu-se que seriam 

empregadas as massas de dentina DA2 e DA1 como base 

da reconstrução (empregando a técnica da dessaturação 

da cor). A borda incisal foi reconstruída com a Vittra APS 

Trans OPL e o esmalte EB1 foi empregado para finalizar a 

superfície vestibular. Após a finalização da reconstrução, 

as restaurações foram acabadas e polidas com o sistema 

Diamond Master após 7 dias. ■

Fig. 1   Aspecto extra oral inicial.  |  Fig. 2   Vista frontal inicial aproximada. Observe a alteração de forma e de cor dos dentes 11 e 21.  
Fig. 3   Vista oclusal aproximada dos dentes 11 e 21. Observe o manchamento das restaurações.  |  Figs. 4a e 4b   Imagens frontais 
apresentando a mensuração da desobstrução do material obturador endodôntico.  |  Fig. 5   Vista oclusal do tampão cervical com 
ionômero de vidro.   Figs. 6a e 6b   Vista frontal (a) e oclusal (b) mostrando a aplicação do gel clareador à base de peróxido de hidrogênio 
a 35% Whiteness HP MAXX na face vestibular e na câmara pulpar. Esta etapa foi repetida 3 vezes e somente na consulta inicial do 
clareamento  |  Fig. 7  O gel clareador muda de cor indicando que deve ser substituído.

4a 4b

6a 6b 7

1 2

5

3
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Fig. 8   Imagem frontal final 
do resultado do tratamento 
clareador. Esta imagem foi obtida 
após 1 semana do término 
do protocolo de clareamento 
endógeno. Foram realizadas 
3 aplicações do gel clareador 
Whiteness Super Endo 37%. 

8

9

12 13

Fig. 11  Ilustração representativa 
do esquema de estratificação 
das massas de resina composta 
Vittra APS.

Fig. 12  Imagem frontal apresentando 
os dentes após a remoção de toda a 
resina composta e tecido cariado. O 
isolamento absoluto é fundamental 
nestes casos.

Fig. 13  Vista oclusal onde é possível 
observar o tamanho das cavidades a 
serem restauradas.

Fig. 14  Imagens frontais 
apresentando o condicionamento 
ácido com Condac 37 somente em 
esmalte (a) e o aspecto dos dentes 
após a aplicação do Adesivo Ambar 
Universal APS  juntamente com a 
prova da guia palatina (b).

Fig. 9   Imagem do enceramento 
diagnóstico.

Figs. 10a e 10b   Imagens frontais 
colorido (a) e preto e branco (b) 
apresentando a seleção de cor. O 
mapa cromático foi estruturado 
com as seguintes cores: DA2, 
DA1, EB1 e Trans Opl.

10a 10b

14a 14b
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

15 16 17

19

21

2322

18

20

Fig. 15   Vista frontal apresentando o contorno das reconstruções com a Resina Vittra APS Trans Opl  |  Fig. 16   Vista oclusal das 
reconstruções. Durante o planejamento optou-se por reconstruir a face palatina antes de iniciar a reconstrução incisal.  |  Fig. 17   Imagem 
frontal da reconstrução coronária com as massas de dentina DA2 (na base) DA1 (mais superficial). Observe que o dente 11 já apresenta a 
estratificação das duas massas e o dente 21 apenas da massa DA2.  |  Fig. 18   Imagem frontal após a estratificação da Resina Vittra APS 
EB1.  |  Fig. 19   Imagem frontal final logo após o processo de estratificação e de acabamento de conforto.  |  Fig. 20   Vista frontal intraoral 
apresentando o planejamento dos lóbulos e sulcos que vão determinar a textura da face vestibular.  |  Fig. 21   Imagem final frontal após o 
processo de acabamento e polimento. Observe a forma, textura e cor final alcançada.  |  Fig. 22   Imagem em preto e branco onde é possível 
observar a textura da superfície vestibular.  |  Fig. 23   Imagem frontal final. A paciente foi encaminhada para o tratamento ortodôntico para 
tratar a Classe II Dentária.
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AVALIAÇÃO INICIAL

Após anamnese, exame clínico e radiográfico, foi constatada a presença de diastemas, tamanho e formato 

inadequados entre os dentes anteriores, que geravam a insatisfação da paciente ao sorrir.

FACETAS ESTÉTICAS
EM RESINA COMPOSTA
COM O SISTEMA VITTRA APS 

Autores: Dr. Orlando Reginatto e Dr. Felipe Pinto Paredes Rodrigues

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 36 anos.

QUEIXA PRINCIPAL:

Paciente procurou atendimento devido a insatisfação 
estética com o seu sorriso, alegando querer fechar os 
espaços existentes entre os incisivos laterais.
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Após a realização do exame clínico e radiográfico, foram 

realizadas as moldagens superior, inferior e registro oclusal, 

para que o planejamento digital do caso fosse produzido. Feito 

isso, foi solicitada a impressão dos modelos planejados, e então  

confeccionada uma barreira com silicone de adição, para que 

então o mock-up fosse realizado e a paciente pudesse avaliar 

o seu planejamento.  

Realizado o mock-up e aprovado o planejamento, a resina 

bisacrílica PrimmaArt, foi removida e então os dentes 

envolvidos no tratamento estético foram condicionados com 

Condac 37, por 15 segundos. O sistema adesivo utilizado foi 

o  Ambar Universal APS  aplicado conforme  orientações do 

fabricante, utilizando pincel Cavibrush.

As facetas em resina composta foram realizadas inicialmente 

utilizando a barreira de silicone, que foi adaptada para servir 

como guia do planejamento. A primeira camada de resina a ser 

aplicada foi a Vittra APS na coloração Trans N, visando buscar 

o efeito de translucidez do dente. Em seguida, com o intuito de 

deixar os dentes um pouco mais claros que o estado inicial, e 

realizar os efeitos que reproduzem características de dentes 

naturais, a cor escolhida para essa etapa foi a D-Bleach 

2 da Vittra APS. Como última camada, para reproduzir as 

características de esmalte clareado, foi aplicada a resina na 

coloração E-Bleach 2 da Vittra APS. 

Depois que as camadas de resinas foram posicionadas e 

devidamente fotoativadas em todos os dentes, através da 

utilização de disco de lixa Diamond Pro, foi realizada a escultura 

das arestas, área de sombra e área de espelho. Com brocas de 

acabamentos foi esculpida a anatomia secundária dos dentes, 

visando produzir um efeito de textura e acabamento. 

Para finalizar, o polimento foi realizado utilizando o disco de 

feltro Diamond Flex, com pasta de polimento Diamond Excel. ■

TRATAMENTO EXECUTADO

1a

1b 1d1c

2b2a

Fig. 1a  Rosto inicial  |  Fig. 1b  Inicial sorriso aproximado  |  Fig. 1c  Inicial sorriso lateral  |  Fig. 1d  Inicial contraste  |  Fig. 2a  Rosto mock-up
Fig. 2b  Mock-up sorriso aproximado

A facilidade de acabamento e o poder 
de polimento da resina Vittra APS é 
sem igual. Em dentes jovens, como 
neste caso clínico, trabalhar com uma 
resina que tenha longevidade no brilho 
e polimento é fundamental.

Prof. Dr. Orlando Reginatto

Pós-graduado em prótese (ABO) 
Florianópolis.
Especialista em ortodontia (THUM).
Graduado (UFSC). 
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5a 5b

6b6a

7a 7b

Fig. 3  Após profilaxia, realizado o condicionamento acido total vestibular e palatino  |  Fig. 4  Adesivo Ambar e posterior polimerização
Fig. 5a  Inserção resina Trans N na matriz  |  Fig. 5b  Concha palatina

Fig. 6a  Inserção corpo D-Bleach 2 na incisal e mamelos  |  Fig. 6b  Desenho incisal do corpo da restauração  |  Fig. 7a  Camada externa 
E-Bleach 2  |  Fig. 7b  Camada externa E-Bleach 2 finalizada

FGM • 2022   60



Fig. 11a  Final sorriso rosto
Fig. 11b  Final sorriso aproximado
Fig. 11c  Final sorriso lateral
Fig. 11d  Final contraste

8 9a

109b

11a

11b

11d

11c

Fig. 8  Esculpindo arestas e determinando áreas de sobras e espelho  |  Fig. 9a  Desenho de referencia para anatomia secundaria, sulcos e texturas 
Fig. 9b  Esculpindo anatomia secundaria  |  Fig. 10  Polimento

PRODUTOS FGM UTILIZADOS
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PREMIUM
E AINDA
MAIS
COMPLETA!

Além de corresponder às mais altas exigências em 

estética, resistência e longevidade, Vittra APS está 

disponível nas cores mais utilizadas em restaurações, 

sejam elas simples ou complexas.  

O lançamento de novas cores, como as Bleach para dentes 

clareados e o aperfeiçoamento das cores translúcidas, de 

efeito, tornam a resina premium da FGM, uma solução ainda 

mais completa para o dia a dia do Cirurgião-dentista!

ESMALTE

TRANSLÚCIDAS

DENTINA

TRANS OPL TRANS N

EBL1 EBL2

NOVAS CORES NOVA COR

EB1 EA1 EA2 EA3 EA3,5

DBL1
NOVAS CORES

DBL2 DB1 DA1 DA2 DA3 DA3,5
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O uso das resinas translúcidas é indicado para 

caracterização da área incisal e da superfície do 

esmalte. São ideais para os profi ssionais que prezam por 

resultados com efeitos de naturalidade, mais próximos 

dos dentes naturais.  O efeito de opalescência é uma 

importante propriedade óptica das resinas translúcidas, 

que pode ser observada na oclusão dentária quando 

as bordas incisais permanecem opacas e amareladas e 

também na abertura, quando as bordas apresentam a 

cor azul. 

TRANS OPL 
Resina translúcida com 

efeito opalescente e um 

pouco opaca. 

TRANS N 
Resina translúcida com 

efeito opalescente e 

praticamente transparente. 

Acesse e confira tudo 
sobre a Vittra APS

As fantásticas cores de efeito natural 

O que mais gosto na Vittra APS 
são as opacidades das resinas 
de corpo (D) e esmalte (E), como 
as novas cores Bleach, com 
opacidade e valor equilibrados 
elas deixam nossas restaurações 
com uma naturalidade incrível! 
As resinas de efeito Trans OPL 
e Neutra, para mim, são as 
resinas de efeito mais bonitas 
que já vi, com opalescência e 
transparência muito semelhante 
ao esmalte dental.

Prof. Dr. Orlando Reginatto

Pós-graduado em prótese (ABO) 
Florianópolis.
Especialista em ortodontia (THUM).
Graduado (UFSC). 
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O uso das resinas translúcidas é indicado para 

caracterização da área incisal e da superfície do 

esmalte. São ideais para os profi ssionais que prezam por 

resultados com efeitos de naturalidade, mais próximos 

dos dentes naturais.  O efeito de opalescência é uma 

importante propriedade óptica das resinas translúcidas, 

que pode ser observada na oclusão dentária quando 

as bordas incisais permanecem opacas e amareladas e 

também na abertura, quando as bordas apresentam a 

cor azul. 

TRANS OPL 
Resina translúcida com 

efeito opalescente e um 

pouco opaca. 

TRANS N 
Resina translúcida com 

efeito opalescente e 

praticamente transparente. 

Acesse e confira tudo 
sobre a Vittra APS

As fantásticas cores de efeito natural 

O que mais gosto na Vittra APS 
são as opacidades das resinas 
de corpo (D) e esmalte (E), como 
as novas cores Bleach, com 
opacidade e valor equilibrados 
elas deixam nossas restaurações 
com uma naturalidade incrível! 
As resinas de efeito Trans OPL 
e Neutra, para mim, são as 
resinas de efeito mais bonitas 
que já vi, com opalescência e 
transparência muito semelhante 
ao esmalte dental.

Prof. Dr. Orlando Reginatto

Pós-graduado em prótese (ABO) 
Florianópolis.
Especialista em ortodontia (THUM).
Graduado (UFSC). 
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RESINAS DE 
ESPELHAMENTO 
CROMÁTICO
NA CLÍNICA 
RESTAURADORA 
DIÁRIA
Autores: Dra. Michele Vivas e Dr. Rodrigo S. Reis

Entretanto, a seleção de cores e domínio 

do uso de massas de diferentes graus de 

opacidade (esmalte, dentina, efeito opaco 

e efeito translúcido por exemplo) muitas 

vezes pode tornar um procedimento mais 

complexo quando nos referimos à busca 

de um perfeito mimetismo estético. Até 

mesmo nas simples restaurações dia a 

dia (classe V, classe de pequena e média 

extensão, classe I e II), para se ter uma 

boa similitude de cor, o profi ssional precisa 

acertar no valor (luminosidade) e no croma 

(saturação e intensidade) da cor do dente e 

estar bem próximo no matiz.

Além disso, mesmo estando certo em tudo 

isso, se o profi ssional inadvertidamente 

empregar uma espessura de esmalte mais 

espessa (camada de maior translucidez) 

a restauração pode fi car com aspecto 

acinzentado e, do mesmo modo, se 

empregar uma camada de dentina mais 

espessa e com esmalte mais delgado do 

que o ideal um indesejável aspecto leitoso 

poderá surgir.

Restaurações em resina composta constituem a vasta maioria dos 

procedimentos restauradores diretos na clínica moderna. A evolução e 

simplifi cação das técnicas e materiais adesivos, o aumento de efi ciência 

dos aparelhos fotoativadores e, é claro, melhorias nas resinas em estética, 

brilho e polimento, tornaram este material o padrão ouro para emprego tanto 

em alterações e transformações estéticas, quanto nos procedimentos 

restauradores em dentes anteriores e posteriores com altíssimo grau de 

previsibilidade e sucesso. 
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Por causa disso, na última década, ressurgiram as resinas de corpo (body) 

ou de opacidade média, as quais funcionam como uma única resina para 

se fazer essas restaurações do dia a dia. Em espessuras de até 1,5mm 

em média o efeito ótico é agradável (sem acinzentamento e sem aspecto 

leitoso), porém, em profundidades maiores do que 1.5mm há a necessidade 

do uso de uma resina de dentina.  Mesmo assim, apesar de simplifi car 

na estratifi cação e reduzir a margem de erro no quesito opacidade e 

translucidez a seleção de cor continua a ser um desafi o para o clínico.

Buscando uma solução para simplifi car ainda mais essa questão, a FGM 

deu um passo além: desenvolveu a Vittra APS Unique, uma resina de 

opacidade média (body) de espelhamento cromático (Unicromática) que 

após fotoativada mimetiza ou espelha a cor das paredes do preparo cavitário 

e, com isso, com apenas um tubo de resina, podemos reproduzir todas as 

cores. Ou seja, nas situações rotineiras mencionadas anteriormente, a 

seleção de cor se torna coisa do passado. Isso além de simplifi car e fazer 

com que o clínico não erre na cor da restauração, proporciona uma grande 

economia, pois o estoque e necessidade de compra de tubos de várias 

cores de material se torna desnecessário para a rotina clínica diária. 

Diferente das resinas tradicionais que usam pigmentos coloridos para 

obtenção da cor, Unique emprega uma tecnologia de matrizes resinosas 

e balanceamento de cargas inorgânicas vitro-cerâmicas cujo índice de 

refração ótico é similar ao da estrutura dental, um grau de opacidade 

médio (evita acinzentar ou deixar leitoso). Além disso, com o inovador 

sistema APS de fotoiniciadores, o teor de canforoquinona empregada é 

mínimo (comparado a todos materiais fotoativados) e dessa maneira não 

há amarelamento residual na cor da restauração (especialmente nas cores 

mais claras e extra claras). Com isso ocorre o verdadeiro “efeito camaleão” 

que, em um “passe de mágica”, possibilita ao clínico a facilidade de atingir 

seus resultados. 

Antes da
polimerização

Depois da
polimerização

FGM • 2022   66



Para restaurações extensas em 

anteriores a Vittra APS Unique 

também pode ser empregada. Porém, 

a área das paredes ausentes, onde 

temos passagem de luz, precisa ser 

reconstruída com resina de dentina da 

saturação desejada – assim evita-se 

o espelhamento do “fundo escuro” da 

cavidade oral.

Algumas questões que devem ser observadas:

A adesão bem feita evita gaps que 

permitem a passagem de luz e podem 

evidenciar a aparência de uma margem. 

Portanto, como em qualquer restauração 

adesiva o procedimento de aplicação do 

sistema adesivo deve ser criterioso. Pre-

ferencialmente, recomenda-se usar a linha 

Ambar APS - adesivos incolores, compa-

rados aos demais que possuem aparência 

amarelada e podem dar um aspecto mais 

saturado para o amarelo nas restaurações 

com resinas de espelhamento cromático.

Autores:  Dra. Michele Vivas e Dr. Rodrigo S. Reis

Michele Vivas é especialista em Dentística Restauradora e especialista 
em Endodontia pela São Leopoldo Mandic (RJ), Professora do Instituto 
R2 Odontologia e Professora do curso de  Especialização em Dentística 
da São Leopoldo Mandic (RJ).

Rodrigo S. Reis é doutor em Odontologia pela UFRJ, mestre em 
Odontologia restauradora e mestre em Biomateriais pela University of 
Michigan - EUA, especialista em Implantodontia Oral pela UNESA, diretor 
do Instituto R2 Odontologia (RJ) e coordenador da Especialização em 
Dentística Restauradora da São Leopoldo Mandic (RJ).

Em cavidades muito profundas, pelo 

fato de Vittra APS Unique ser uma 

resina de opacidade média (body), 

os resultados podem ser otimizados 

com o uso de uma pequena camada 

resina de dentina (Vittra APS ou 

Opallis, por exemplo) da saturação 

cromática desejada.

Substratos de aspecto cromático 

não ideal (pigmentados, escurecidos) 

devem ser neutralizados por uma 

resina ou corante de efeito opaco e 

aplicada uma camada de dentina da 

saturação desejada para, aí sim, se 

utilizar a Vittra APS Unique (resina de 

espelhamento cromático).

Portanto, uma vez observados esses detalhes que são variações da rotina do clínico, resinas 

de espelhamento cromático tornam a vida do clínico mais fácil e mais econômica, além de agilizar 

o tempo operatório uma vez que seleção de cor na maioria dos casos se tornou desnecessária e 

com isso, restaurações de pequena e média extensão como: Classe V, Classe III, Classe I e II, além 

de reconstrução de guias de desoclusão, attachments de resina empregados com alinhadores 

ortodônticos, e de pequenos ângulos incisais passam a ter maior facilidade e previsibilidade com as 

resinas de espelhamento cromático como Vittra APS Unique.

V24 • 2022 67



FECHAMENTO DE DIASTEMAS
VITTRA APS UNIQUE

Autor: Dr. Carlos Eduardo Agostini Balbinot

AVALIAÇÃO INICIAL

Ao exame clínico inicial, não foi observada nenhuma 

lesão cariosa e perfeita saúde periodontal do paciente. 

Observou-se a presença do diastema de 2 mm entre 

os incisivos centrais superiores, com o incisivo central 

superior esquerdo levemente inclinado em relação ao seu 

longo eixo, mas ainda em uma situação favorável para o 

fechamento do diastema. O paciente não apresentava 

queixa em relação à cor de seus dentes. 

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 17 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Insatisfação com o sorriso devido a presença de diastema 
entre os incisivos centrais superiores.
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

Foi realizado profilaxia com pedra-pomes e ensaio 

restaurador com a resina composta unicromática Vittra 

APS Unique, sem isolamento do campo operatório e sem 

realização de procedimento adesivo prévio, para que o 

paciente pudesse avaliar o resultado pretendido, tanto em 

relação à alteração da forma, quanto à cor das restaurações. 

Após concordância do paciente com o tratamento proposto, 

foi realizado isolamento absoluto modificado do campo 

operatório, realização de procedimento adesivo com  

condicionamento ácido total do dente 21 com ácido fosfórico 

37% Condac 37, aplicação do sistema adesivo Ambar APS, 

fotopolimerização por 10 segundos e inserção da resina 

composta Vittra APS Unique. Após a fotopolimerização do 

último incremento de resina utilizado no dente 21, foi realizado 

acabamento com discos de lixa Diamond Pro e polimento 

com borrachas abrasivas e disco de feltro Diamond Flex e 

pasta de polimento Diamond Excel. Finalizada a restauração 

do dente 21, foi realizada a restauração do dente 11, seguindo 

a mesma sequência técnica e uso de fita matriz de poliéster 

tracionada para obtenção de uma superfície proximal lisa 

e contato adequado com o dente 21. Após a finalização da 

restauração do dente 11, foram realizados os procedimentos 

de acabamento e polimento e o paciente agendado para 

avaliação em 7 dias. ■

Fig 1  Aspecto inicial do sorriso  |  Fig 2  Aspecto inicial intra-oral com contraste.
Fig 3  Isolamento absoluto modificado do campo operatório.

1
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Fig 4  Proteção dos 
dentes adjacentes 
com TEFLON 
para realização 
de procedimento 
adesivo no dente 21.

Fig 5  Resina 
composta 
Vittra APS 
Unique antes da 
fotopolimerização.

Fig 6  Resina composta Vittra APS Unique após a fotopolimerização  |  Fig 7  Restauração do dente 21 após acabamento com disco de lixa 
Diamond Pro  |  Fig 8  Dente 11 após lavagem do ácido fosfórico 37% Condac 37 para posterior aplicação sistema adesivo Ambar APS.
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Fig 9  Final imediato antes da remoção do isolamento absoluto modificado  |  Fig 10  Final imediato com contraste  |  Fig 11  Aspecto final 
após 7 dias com contraste  |  Fig 12  Aspecto final do sorriso

9
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V24 • 2022 71



Diversas condições anatômicas associadas ao 

tamanho ou forma dos dentes podem gerar desarmonias 

estéticas e interferir negativamente na socialização e 

autoestima de muitos indivíduos. A ausência de contato 

entre dentes adjacentes, condição conhecida como 

diastema, é comumente observada entre elementos 

ântero-superiores1. A abordagem terapêutica depende 

do diagnóstico, podendo ser ortodôntica, restauradora 

ou ambas2. Embora laminados indiretos também possam 

sanar esse tipo de condição, a necessidade de desgaste 

PLASTIAS ANTERIORES EM 
RESINA COMPOSTA 
COM POSTERIOR ALTERAÇÃO 
DO SUBSTRATO DENTÁRIO

Autores: Dr. Thiago Roberto Gemeli, Dra. Bárbara Robaskievicz e TPD Arnã Ariel da Costa

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 20 anos.

QUEIXA PRINCIPAL:

Prejuízo estético associado aos diastemas 
presentes na arcada superior.
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dental pode contraindicar essa opção, sobretudo em se 

tratando de pacientes jovens e elementos hígidos2. 

Procedimentos adesivos diretos constituem uma 

excelente opção quando bem indicados, sendo capazes 

de preservar a estrutura dentária e ainda conferir 

excelente desempenho estético-funcional3. Assim, 

a reabilitação com resinas compostas constitui um 

importante e acessível meio para reabilitar pacientes 

com diastemas locais ou generalizados. 

Paciente do gênero masculino, 20 anos, compareceu 

em consultório particular se queixando principalmente 

do prejuízo estético associado aos diastemas presentes 

na arcada superior. Após a anamnese e avaliação clínica 

inicial, o paciente foi submetido à exames complementares 

fotográficos/radiográficos e a escaneamento das arcadas, 

no intuito de planejar a prática operatória.

Considerando o desejo do paciente em não realizar um 

tratamento ortodôntico, foi proposta uma intervenção 

exclusivamente restauradora, com abordagem nos seis 

elementos ântero-superiores. 

As tomadas fotográficas foram compartilhadas com o 

laboratório responsável pelo enceramento diagnóstico  

digital. A manipulação em softwares que permitem edição 

e envio das mesmas ao TPD facilitam a comunicação e 

possibilitam que este tenha compreensão daquilo que o 

cirurgião dentista pretende executar.  

Após a aprovação do projeto, uma moldagem com silicone 

de condensação permitiu a obtenção de um modelo de 

gesso. Este, fora escaneado e submetido à modelagem 

digital. Após a aprovação final, foram impressos modelos 

de trabalho que permitiram a confecção de uma guia de 

silicone. Esta, facilita o início do processo restaurador e a 

consequente replicação do modelo anatômico aprovado 

previamente.

RELATO DE CASO

1 2 3

4 5 6

Fig. 1  Condição inicial do paciente  |  Fig. 2  Imagem frontal intrabucal inicial  |  Fig. 3  Elementos anteriores com delineamento referência 
para enceramento digital.

Figs. 4, 5 e 6  Moldagem e modelo impresso do enceramento digital previamente aprovado e guia de silicone para possibilitar a replicação do 
projeto impresso em boca.
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Um único compósito resinoso foi selecionado (Vittra 

APS Unique FGM) para a realização deste trabalho. 

Suas propriedades ópticas favorecem e otimizam a 

mimetização com as estruturas teciduais adjacentes, 

característica extremamente favorável para a prática 

clínica diária, uma vez que confere praticidade, economia, 

rentabilidade e uma versatilidade de uso bastante ampla. 

O uso do adesivo Ambar APS parece ser fundamental 

para a melhor performance da resina, pois sua baixa carga 

de canforoquinona sugere favorecer a mimetização e 

pouco interferir na propagação da cor do substrato para 

a massa resinosa. Outro fator relevante a ser considerado 

é a simplificação da técnica, uma vez que dispensa a 

estratificação mesmo em casos desafiadores.   

Após seis meses de proservação, o paciente manifestou interesse 

em realizar clareamento dentário, opção descartada pelo mesmo na 

abordagem inicial. Considerando a capacidade mimética de propagar 

a cor das paredes adjacentes, o plano de tratamento contemplou 

uma profilaxia seguida da moldagem para confecção das moldeiras 

personalizadas sem o propósito de repetir a intervenção plástica. O gel 

selecionado (Whiteness Perfect 10%  FGM) foi recomendado por um 

período de 60 minutos diários durante 10 dias. 

7 8 9

10 11 12

13 14

15

Fig. 7  Condicionamento ácido por 15s dos elementos 13 a 23 (Condac 37 FGM)  |  Fig. 8  Aplicação friccional do sistema adesivo (Ambar 
APS FGM)  |  Fig. 9  Guia de silicone personalizado posicionado para auxiliar na etapa restauradora.

Figs. 10,11 e 12  Polimento dos compósitos com discos de lixa (Diamond Pro FGM)  |  Fig. 13  Tomada de cor imediata.  |  Fig. 14  Condição 
clínica após as plastias (A1)  | Fig. 15  Tomada de cor após 10 dias de uso do agente clareador.
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A reavaliação clínica permitiu observar que a alteração 

de cor do substrato pelo agente clareador não prejudicou 

o resultado estético final da resina. Diferentemente do que 

ocorre em outros sistemas resinosos, o comportamento 

mimético da resina composta utilizada permitiu a manutenção 

da mesma em boca, não exigindo reparos parciais ou totais 

após o tratamento branqueador.

Este relato de caso permitiu ratificar que a técnica 

restauradora direta com resina composta, quando bem 

indicada, é eficiente e conservadora para fechamento de 

diastemas, tornando-se uma excelente opção clínica para 

o cirurgião-dentista. Outra observação pertinente se refere 

ao favorável comportamento óptico camaleônico da resina 

utilizada, que foi capaz de se mimetizar em diferentes 

ambientes ópticos, inclusive, quando uma alteração 

do substrato dentinário mais expressiva foi promovida 

(tratamento clareador). 

REFERÊNCIAS
1. Santos -Pinto, A. dos; Paulin, R.F.; Martins, L.P. Tratamento de diastema entre incisivos centrais superiores com aparelho fixo combinado a 
aparelho removível: casos clínicos. J Bras Ortodon Ortop Facial, Cur
2. Furuse, A.Y.; Franco, E.J.; Mondelli, J. Esthetic and functional restiration for na anterior relationship wlit multiple diastemata: a 
multidisciplinary approach. J Prosthet Dent; 99(2): 91-4, 2008.
3. De Araujo, E,M.JR.; Baratieri, L.N.; Monteiro, S.JR.; Vieira, L.C.; DE Andrada, M.A. Direct adhesive restoration of anterior teeth: Part2. Clinical 
protocol. Pract Proced Aesthet Dent. Jun; 15(5): 351-7; quis 9, 2003.

Figs. 16,17 e18  Comparação entre as condições clínicas inicial, final e pós-clareamento.

16 17 18
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Após a anamnese completa, durante o exame clínico foi 

observado na face vestibular do elemento 23 uma lesão 

cervical não cariosa, sem presença de biofilme dental e 

ausência de processo inflamatório no tecido gengival 

circundante.  O teste de estímulo de hipersensibilidade 

dentinária (HD) realizado com jatos de ar, mostrou 

sensibilidade moderada nessa região.

PROCEDIMENTO RESTAURADOR DE 
LESÃO CERVICAL NÃO CARIOSA
COM RESINA FLOW UNICROMÁTICA

Autores: Dra. Andreia Luiza Gabriel e Dr. Felipe Pinto Paredes Rodrigues

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 58 anos.

QUEIXA PRINCIPAL:

Desconforto estético e sensibilidade dolorosa ao 
ingerir alimentos gelados.

AVALIAÇÃO INICIAL
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A conduta clínica adotada foi a realização de restauração 

adesiva com a resina Vittra APS Unique Flow no elemento 

23 com o objetivo de reduzir a severidade da LCNC, 

prevenindo perdas adicionais da estrutura dental. O 

isolamento absoluto modificado do campo operatório 

foi executado devido à maior facilidade de acesso ao 

término cervical da lesão e pela menor chance de injúrias 

gengivais. Após a profilaxia e inserção do fio retrator, o 

condicionamento ácido seletivo em esmalte foi feito com 

ácido fosfórico a 37% (Condac 37) por 15 segundos. 

A aplicação do sistema adesivo Ambar Universal APS foi 

efetuada, com auxílio de um microaplicador descartável 

(Cavibrush), conforme a indicação do fabricante. 

A aplicação do material restaurador foi realizada pela 

técnica incremental com fotoativação de 20 segundos por 

incremento. Após a conclusão da restauração, a remoção 

do excesso de resina foi feita com broca diamantada 

de granulação fina. O acabamento e o polimento foram 

realizados com a sequência de discos de lixa Diamond Pro, 

espirais de borracha e disco de filtro Diamond Flex com 

pasta diamantada Diamond Excel.

O tratamento proposto mostrou efetividade na redução 

da sensibilidade do elemento dental. Além disso, o 

procedimento restaurador proporcionou uma diminuição da 

formação de áreas de retenção de biofilme bacteriano.

TRATAMENTO EXECUTADO: 

PASSO A PASSO

1 2

3

Fig. 1  Aspecto Inicial do dente 23 
com Lesão cervical não cariosa.
Fig. 2  Condicionamento ácido 
seletivo em esmalte com Condac 
37 (FGM)
Fig. 3  Aplicação do Sistema 
Adesivo Ambar Universal APS 
(FGM) em esmalte e dentina.
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9

Fig. 7  Remoção de excessos 
com broca diamantada de 
granulação fina.
Fig. 8  Acabamento realizado 
com a sequência de discos 
Diamond Pro (FGM).
Fig. 9  Polimento realizado com 
espirais de borracha.

Fig. 4  Aplicação da resina Vittra 
APS Unique Flow (FGM).
Fig. 5  Aspecto do incremento 
antes da fotoativação. Note a 
coloração branca da resina.
Fig. 6  Aspecto do incremento 
após a fotoativação, mimetizando 
a cor do dente.
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12

Fig. 10  Polimento realizado com 
espirais de borracha.
Fig. 11  Polimento final com pasta 
diamantada Diamond Excel (FGM) e 
disco de feltro Diamond Flex (FGM).
Fig. 12  Aspecto final da 
restauração com Vittra APS Unique 
Flow (FGM).

PRODUTOS FGM UTILIZADOS
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RESINAS BULK FILL:
EFETIVIDADE E ECONOMIA 
DE TEMPO À SERVIÇO DA 
ODONTOLOGIA

Autor: Prof. Dr. Marcos Barceleiro

Doutor (UERJ) em Dentística, Mestre (UNITAU) e Especialista (UERJ), professor Associado IV
Universidade Federal Fluminense e vice-presidente do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística.
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Existe uma tendência na 

odontologia atual de sim-

plificação e aceleração de 

procedimentos clínicos, que 

vem sendo fortemente acom-

panhada pelos fabricantes de 

materiais odontológicos. Esta 

demanda se retroalimenta na 

medida em que os pacientes 

e os profissionais desejam 

realizar procedimentos cada 

vez mais rapidamente, sem 

que haja qualquer tipo de 

prejuízo na qualidade destes 

mesmos procedimentos. 

Esta simplifi cação vem sendo observada em várias 

especialidades odontológicas. Mais especifi camente, 

na odontologia restauradora e estética, dois grupos 

de materiais em particular vêm sofrendo grandes 

modifi cações visando este objetivo de simplifi cação e 

aceleração de procedimentos - os sistemas adesivos e 

as resinas compostas. Já é amplamente divulgado que os 

novos sistemas adesivos autocondicionantes universais 

com o monômero 10-MDP como o Ambar Universal 

APS possuem características químicas que permitem 

ao clínico a realização de procedimentos adesivos de 

forma mais simplifi cada, o que vem acompanhado por 

excelentes resultados de testes laboratoriais¹ e testes de 

acompanhamento clínico². 

No entanto, as resinas compostas de uma forma 

geral não vinham acompanhando esta evolução, e um 

dos principais problemas relacionados a este grupo de 

materiais, conhecido como tensão gerada pela contração 

de polimerização, ainda fazia com que a técnica de 

restauração direta com uso de pequenos incrementos, 

com não mais do que 2 mm de espessura, fosse a técnica 

mais indicada e mais realizada pelos profi ssionais na 

odontologia. Esta técnica, além de fazer com que uma 

restauração leve muito tempo para ser realizada, ainda traz 

consigo mais dois riscos inerentes a mesma: o risco de 

incorporação de bolhas no interior da restauração (o que 

pode trazer prejuízos mecânicos para a restauração), e o 

maior risco de contaminação entre cada incremento que 

vai sendo realizado.

Embora esta seja uma discussão bem atual, este problema 

é bem antigo e várias tentativas de desenvolvimento de um 

material que pudesse ser utilizado sem estes problemas 

acima descritos já foram realizadas nos últimos anos. 

Algumas destas tentativas até se mostraram razoáveis 

em testes laboratoriais iniciais³, no entanto, as avaliações 

clínicas⁴ que se seguiram não apresentaram estes mesmos 

resultados favoráveis, e muitas destas ideias acabaram 

sendo abandonadas.

No entanto, nesta última década, novas resinas 

compostas com baixos valores de contração de 

polimerização, conhecidas como resinas bulk fi ll, 

chegaram ao mercado prometendo, e ao que parece até 

agora, conseguindo dar ao dentista a possibilidade de 

realização de restaurações diretas sem a utilização da 

técnica incremental, ou seja, com a utilização de incrementos 

de até 5 mm de espessura, o que muitas vezes permite que 

a restauração seja realizada em incremento único.
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Por serem normalmente mais translúcidas, 

para que haja correta fotopolimerização das 

porções mais profundas destes incrementos 

maiores, estes novos materiais acabam não 

apresentando uma estética apropriada para 

restaurações em dentes anteriores envolvendo 

faces estéticas. Assim, as resinas bulk fi ll 

são indicadas apenas para realização de 

restaurações em dentes posteriores (todas as 

faces) ou em dentes anteriores desde que não 

haja envolvimento estético. 

Basicamente existem dois tipos de resinas bulk 

fi ll disponíveis no mercado, as resinas bulk fi ll 

de baixa viscosidade: conhecidas como resinas 

bulk fi ll fl ow, e as resinas bulk fi ll de viscosidade 

média (consistência similar a maioria das resinas 

compostas), conhecidas como resinas bulk fi ll 

regular. As resinas bulk fi ll fl ow apresentam 

resistência mecânica inferior, e por isso, quando 

são utilizadas em cavidades que envolvam a 

face oclusal, devem ser recobertas nesta face 

por uma resina composta tradicional ou por uma 

resina bulk fi ll regular. Já as resinas bulk fi ll do 

tipo regular podem ser utilizadas para o completo 

preenchimento da cavidade onde são utilizadas. 

Tanto no primeiro caso como no segundo 

caso, os fabricantes encontraram diferentes 

formas de diminuir os valores de contração de 

polimerização. Alguns fabricantes promoveram 

modifi cações na matriz orgânica da resina, 

com a incorporação de novos monômeros 

que promovem menor contração durante a 

polimerização. Outros promoveram modifi cações 

na composição, quantidade, e tamanho médio das 

partículas de carga, visando o mesmo objetivo. 

No entanto, estudos recentes⁵ já demonstraram 

que a chave para o sucesso de todas as resinas 

compostas do tipo bulk fi ll está na capacidade de 

fotopolimerização de camadas mais profundas 

(além dos tradicionais 2 mm de espessura).

Por isso, a maioria das resinas compostas do tipo 

bulk fi ll são mais translúcidas, o que como já foi dito, 

permite que a luz penetre mais profundamente 

permitindo a adequada fotopolimerização das 

camadas mais profundas.

Procedimento
convencional

Incrementos 
múltiplos de até 1,5 

mm cada.

Procedimento
Opus Bulk

Fill APS
1: Opus Bulk Fill 

APS: incremento 
único de até 5 mm

Procedimento
Opus Bulk Fill 

Flow APS
1: Opus Bulk Fill 

Flow APS: 4 mm
2: Resina de 

cobertura

1

1

2
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E é aí que as novas resinas bulk fi ll da FGM, Opus Bulk 

Fill APS (regular) e Opus Bulk Fill Flow APS acabam 

se diferenciando de forma positiva no mercado, já que 

estas possuem em sua composição o novo fotoiniciador 

patenteado da FGM, o APS, que comprovadamente, 

promove maior conversão de polimerização e permite 

a fotopolimerização de porções mais profundas de 

incrementos em materiais onde ele é incluído6. 

Por ser um novo grupo de materiais, algumas dúvidas 

surgiram conforme o uso destes materiais foi se tornando 

mais comum nos consultórios odontológicos. O primeiro 

destes temores dizia respeito ao risco de sensibilidade 

pós-operatória, já que o uso de incrementos maiores 

promovia a realização de restaurações com maior risco de 

geração de tensão nas cúspides (o que de fato acontecia 

com as resinas tradicionais e sabidamente era uma das 

causas prováveis para sensibilidade pós-operatória). No 

entanto, vários estudos⁷ e ⁸ já demonstraram que o risco 

de sensibilidade pós-operatória quando se realiza uma 

restauração com resina do tipo bulk fi ll é similar ao risco 

quando se usa uma resina tradicional. Outro temor dizia 

respeito à durabilidade das restaurações realizadas com 

estes novos materiais, mas da mesma forma já existem 

estudos clínicos demonstrando a confi abilidade e 

durabilidade de restaurações realizadas com estes novos 

materiais⁹.

Agora um dado de grande importância clínica que 

justifi ca amplamente a utilização destes materiais para 

a realização de restaurações diretas é a economia de 

tempo que se tem quando estes materiais são utilizados. 

Por necessitar de menos passos operatórios, podendo 

ser realizadas muitas vezes com apenas um incremento 

(cavidades com menos que 5 mm de espessura), as 

restaurações realizadas com estes materiais podem 

ser realizadas com uma economia de tempo de até 70% 

quando comparadas com restaurações realizadas com 

resinas pela técnica incremental⁸.

Esta economia de tempo pode promover um aumento 

signifi cativo na capacidade produtiva de um consultório 

odontológico (em termos de número de restaurações 

realizadas ao longo de um dia), ou numa outra análise, 

pode promover uma economia considerável nos custos 

envolvidos em uma restauração direta (já que menor 

tempo clínico signifi ca diminuição no maior dos custos de 

um consultório odontológico).
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Resumidamente, então, pode-se dizer que as resinas bulk fi ll são indicadas para 
restaurações diretas de cavidades do tipo classe I oclusal, classe II e classe V – estas 
duas últimas desde que não haja envolvimento estético. E pensando em um passo a passo 
clínico resumido, devem ser utilizadas da seguinte forma:

Resina bulk fi ll fl ow:

Após a utilização do sistema 

adesivo, esta resina pode ser inserida 

em incrementos com até 4 mm de 

espessura, desde que pelo menos 

1 mm seja deixado livre junto à face 

oclusal dos dentes. Uma vez inserida, 

esta resina deve ser fotopolimerizada 

adequadamente pelo menos 20 

segundos, com um fotopolimerizador 

com potência mínima de 450mW/

cm2 com comprimento de onda de 

400-500nm. Em seguida, a porção 

oclusal da restauração deve ser 

fi nalizada utilizando uma resina 

composta tradicional, pela técnica 

incremental, ou utilizando uma resina 

bulk fi ll regular, esta podendo ser 

utilizada em incremento único, o 

qual também deve ser igualmente 

fotopolimerizado por pelo menos 

40 segundos. Após a fi nalização da 

restauração, o isolamento absoluto 

deve ser removido, a oclusão 

checada, o acabamento realizado e a 

restauração pode ser polida.

Efeito reológico 
“antigravidade”.

Baixa tensão de
contração de
polimerização

Elevada
profundidade
de cura

Capacidade de
autonivelamento

1 2 3 4
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Resina bulk fi ll regular:

Após a utilização do sistema 

adesivo, esta resina pode ser inserida 

em incrementos com até 5 mm de 

espessura, podendo preencher toda 

a cavidade quando for este o caso. 

Uma vez inserida, a escultura deve 

ser realizada e a resina deve ser então 

fotopolimerizada adequadamente 

(pelo menos 40 segundos, com 

fotopolimerizador com emitância 

próxima a 1.000 mW/cm2). Após 

a fi nalização da restauração, o 

isolamento absoluto deve ser 

removido, a oclusão checada, o 

acabamento realizado e a restauração 

pode ser polida.

Não demanda resina
de cobertura

Excelente adaptação
à cavidade

Baixa tensão de
contração de
polimerização
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AVALIAÇÃO INICIAL

Foi feita anamnese e exame clínico, sendo verificada a presença de lesão cariosa e cavidade, sem presença de fístula 

no dente 85, além de exame radiográfico periapical, feito com muita dificuldade por questões comportamentais, em 

março de 2021.

RECUPERAÇÃO DA FUNÇÃO DENTÁRIA 
E ESTÉTICA, EM PACIENTE AUTISTA 
ODONTOPEDIÁTRICO, COM USO DAS 
RESINAS OPUS BULK FILL FLOW APS 
E OPUS BULK FILL APS, SOB SEDAÇÃO 
ASSOCIADA

Autora: Profa. Mestre Robertha Tulio da Silva Maciel Braun dos Santos

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 5 anos de idade, 
autista não-verbal.

QUEIXA PRINCIPAL:

Segundo a tia, o paciente coloca a mão com frequência 
na região do lado direito da face, sinalizando dor após as 
refeições, além de ter o último dente nesse mesmo lado, 
com uma cavidade aparentemente média.
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TRATAMENTO EXECUTADO

1 - Análise da radiografia periapical do dente 85 (Figura 1);

2 - O paciente foi condicionado inicialmente com a técnica 

de sedação enteral e, 20 minutos após a tomada, já se 

encontrava bem tranquilo, sendo colocada a máscara 

nasal, associando então a sedação inalatória na proporção 

de 50% de gás óxido nitroso e 50% de oxigênio. O mesmo 

foi monitorado por cerca de 10 minutos, por um aparelho 

de oxímetro de mesa, antes do procedimento, onde foi 

verificada uma saturação em repouso de 98 SpO2% e 116 

bpm (Figura 2);

3 - Profilaxia de todos os dentes superiores e inferiores, 

com pedra-pomes;

4 - Feito isolamento relativo com rolete de algodão e com o 

auxílio da técnica comportamental de sedação foi possível 

melhor controle da secagem do campo operatório (Figura 3);

5 - Realização do condicionamento com ácido fosfórico 

a 37% Condac 37 FGM por 15 segundos em esmalte 

e dentina; 

6 - Lavagem e secagem com jatos de ar à distância;

7 - Aplicação do adesivo Ambar APS FGM em duas camadas 

(Figura 4), com jato de ar à distância e fotopolimerização por 

10 segundos (Figura 5); 

8 - Inicialmente, foi preenchida a cavidade Oclusal do 85, 

com uma camada de resina Opus Bulk Fill Flow APS A1 

(Figura 6, 7 e 8) e fotopolimerizada por 20 segundos;

9 - Em seguida, colocado incremento único para finalização 

da restauração, usando resina Opus Bulk Fill APS (Figura 

9), na oclusal do 85, sendo respeitada a anatomia do 

elemento, com ajuda de um pincel fino e fotopolimerizado 

por 40 segundos;

10 - Realização do acabamento e polimento com discos 

de polimento Diamond Pro FGM, verificada oclusão com 

carbono, sendo feitos de forma mais rápida, haja vista que o 

paciente já começava a apresentar inquietação pelo pico de 

sedação já passada; ficando os demais acompanhamentos 

para próximas consultas;

11 - Resultado (Figura 10);

12 - Antes e Depois (Figura 11).

PASSO A PASSO

Fig. 1 - Radiografia Periapical do 85  |  Fig. 2 - Condicionamento comportamental.

21
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Fig. 4 – Condicionamento Adesivo com Ambar Universal APS FGM  |  Fig. 5 – Fotopolimerização pós condicionamento adesivo.
Fig. 6 – Uso da Resina Opus Bulk Fill Flow A1 APS FGM  |  Fig. 7 – Colocação da Opus Bulk Fill Flow APS FGM na cavidade do 85.

Figs. 3a e 3b – Isolamento relativo com rolete de algodão.

3a 3b

4 5

6 7
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Fig. 10 – Antes
Fig. 11 – Resultado final.

Fig. 8 – Resina Opus Bulk Fill Flow APS FGM fotopolimerizada na cavidade do 85  |  Fig. 9 – Segunda camada com Resina Opus Bulk 
Fill APS A2 FGM.

8 9

10 11
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AVALIAÇÃO INICIAL

Paciente procurou atendimento com restaurações de 

resina composta nos dentes anteriores apresentando 

alteração de cor e desgaste vestibular da resina. 

Apresentava inflamação gengival crônica entre os 

incisivos centrais pela resina antiga fechando o diastema. 

Também apresentava diferença de altura gengival entre 

os caninos e pré-molares e assimetria de altura entre os 

incisivos laterais e caninos. 

RESTABELECIMENTO DO CORREDOR 
BUCAL E DO SORRISO COM CIRURGIA 
PLÁSTICA PERIODONTAL E LAMINADOS 
CERÂMICOS

Autores: Dr. Leonardo Fernandes da Cunha, Dra. Nayara Couto de Oliveira, Dra. Ana Carolina Portes 
Pasmadjian, Dra. Gabriela Resende Allig, Dra. Andressa Cristina Motta Nascimento, Dra. Dayane Kocholy, 
Dr. Clayton Luiz Gorny Junior, Dr. Ubiracy Gaião e TPD Mara Leme

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 24 anos.

QUEIXA PRINCIPAL:

Insatisfação com o tamanho, formato e cor dos dentes.
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TRATAMENTO EXECUTADO

Foi feita a profilaxia e também radiografias na primeira 

sessão. A borda incisal dos dentes anteriores era coberta 

pelo lábio inferior durante o sorriso (Figuras 1 e 2).

Inicialmente foi feito o planejamento digital (Figura 3). Com 

o planejamento digital apresentado para o paciente, alguns 

pontos foram mais facilmente explicados e compreendidos 

pelo mesmo. Primeiramente, a necessidade de um 

recontorno periodontal para aumentar o comprimento 

dos dentes pré-molares e simetria dos incisivos laterais 

e caninos. Segundo, a necessidade de tratar mais do que 

seis dentes (Figura 4). Assim, foi feito o guia cirúrgico de 

acetato acompanhando a proposta do planejamento digital. 

Foi feita a cirurgia periodontal envolvendo osteotomia. 

Após a cicatrização de três meses (Figura 5), optou-se pela 

restauração dos dentes empregando o sistema restaurador 

adesivo indireto de forma minimamente invasiva. Um novo 

enceramento foi realizado e, a partir desse, foi feito o mock-

up para avaliar a oclusão e forma dos dentes. 

A seleção da cor foi feita com escala Pala. Em seguida, foi 

feita remoção da resina com discos. Após a remoção das 

resinas foram feitos os preparos para facetas com pontas 

diamantadas 2135 e 3203. Uma pequena delimitação 

cervical foi feita nos dentes para estabelecer o término 

das restaurações indiretas. Para finalização dos preparos, 

foi realizado o acabamento e polimento dos dentes com 

pontas diamantadas utilizando multiplicador de velocidade. 

Foi inserido, inicialmente, o fio retrator 000 e o fio 00. A 

moldagem foi realizada com silicone de adição. 

As restaurações provisórias foram confeccionadas 

com resina bisacrílica utilizando a anatomia prévia do 

enceramento.

Os laminados foram feitos pela técnica de estratificação 

cerâmica, simulando dentina, esmalte e translucidez 

incisal seguindo o guia do enceramento. A textura com 

pontas diamantadas foi trabalhada e o glaze foi aplicado 

(Figuras 7 e 8). As restaurações foram provadas utilizando 

uma pasta try-in (Allcem Veneer Try-in E-bleach FGM) 

para seleção da cor do cimento. As faces internas das 

restaurações cerâmicas foram condicionadas com 

ácido fluorídrico por 60 segundos (Condac Porcelana 

5% FGM). A superfície foi lavada e aplicou-se o agente 

silano (Prosil FGM) e adesivo Ambar APS conforme as 

orientações do fabricante.

Foram feitos o isolamento modificado do campo operatório 

e profilaxia dos dentes. Após a proteção dos dentes 

adjacentes, foi feita a aplicação do sistema adesivo (Ambar 

APS FGM) nos dentes preparados conforme as instruções 

do fabricante. O cimento foi aplicado na face interna da 

restauração e levado em posição (Allcem Veneer APS 

E-bleach FGM). Os excessos de cimento foram removidos 

e o cimento polimerizado por 120 segundos em cada dente. 

Após a cimentação, os contatos oclusais foram verificados 

e ajustados com ponta diamantada. As áreas ajustadas 

foram polidas com borrachas para cerâmica. 

O aspecto final das restaurações, oclusão e sorriso podem 

ser observados nas figuras 10 e 11. ■

PASSO A PASSO

Figs. 1a e 1b Sorriso inicial do 
paciente com pré-molares 
curtos e pouco aparentes no 
sorriso.1a 1b
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Fig. 2 Vista aproximada do sorriso. Observar a diferença de altura gengival entre os caninos e pré-molares e assimetria de altura entre os incisivos 
laterais. Notar também inflamação gengival crônica entre os incisivos centrais pela resina antiga fechando o diastema  |  Fig. 3 Planejamento 
digital simulando as novas alturas gengivais, aumento de volume vestibular dos pré-molares e nova anatomia para os dentes do sorriso.

Figs. 7a e 7b Aplicação da cerâmica a partir do modelo encerado  |  Fig. 8 Restaurações finalizadas após aplicação do glaze. Notar efeito para 
simular translucidez incisal, definição da textura e arestas proximais. Tratamento para a cimentação.

Figs. 4a e 4b Vista 
aproximada do 
modelo durante o 
planejamento para 
recontorno gengival 
dos pré-molares.

Figs. 5a e 5b Vista aproximada após recontorno gengival e clareamento dental caseiro  |  Fig. 6 Após remoção da resina com discos de lixa 
foram feitos os preparos dentários e moldagem com silicone de adição.

2 3

4b4a

5a

7a 7b

5b 6

8
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Figs. 10a e 10b Vista aproximada das restaurações finais após cimentação  |  Fig. 11 Vista final do sorriso restabelecendo o corredor bucal e, 
consequentemente, estética do sorriso.

Fig. 9 Prova com o try-in para seleção da cor do cimento. As faces internas 
das restaurações cerâmicas foram condicionadas com ácido fluorídrico por 60 
segundos (Condac Porcelana 5% FGM). A superfície foi lavada, e aplicou-se o 
agente silano (Prosil FGM) e adesivo Ambar APS conforme as orientações do 
fabricante. Aplicação do cimento.

10a

10b 11

9
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AVALIAÇÃO INICIAL

Após anamnese, exame clínico e radiográfico, foi 

constatada a presença de pequenos apinhamentos 

dentários, dentes com tamanho e formato inadequados 

e, também, a necessidade de correção dos zênites dos 

elementos 11 e 12 para melhor harmonização da estética 

vermelha.

REABILITAÇÃO ESTÉTICA 
SUPERIOR E INFERIOR
COM LAMINADOS CERÂMICOS

Autores: Dr. Felipe Pinto Paredes Rodrigues e TPD Arnã Ariel da Costa

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 35 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Paciente procurou atendimento devido à insatisfação 
estética com o seu sorriso, especificamente com o formato, 
tamanho, posicionamento e coloração dos dentes.
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

Após a realização de gengivoplastia dos elementos 11 e 

12, visando uma melhor harmonia da estética vermelha, 

foi realizado o escaneamento intraoral e, posteriormente, 

planejamento digital para reabilitação estética com 

laminados em cerâmica à base de dissilicato de lítio.

O planejamento foi provado nas arcadas superior e inferior e 

aprovado pela paciente. No próprio planejamento foi avaliada a 

proporção do tamanho dos dentes, contatos oclusais e guias 

de desoclusão. Para a realização do mock-up, foi utilizada a 

resina bisacrílica PrimmaArt FGM na coloração Bleach.

Na sessão seguinte, os preparos foram realizados sobre 

o mock-up nas arcadas superior e inferior, o que contribui 

significativamente para a redução de desgastes das 

estruturas dentárias, diminuindo também a chance de a 

paciente desenvolver sensibilidade após o tratamento.

A moldagem foi realizada pela técnica de dupla moldagem 

com silicone de adição e fio de afastamento gengival 000. 

A paciente escolheu a cor da cerâmica BL2. Com o objetivo 

de promover maior naturalidade ao tratamento, foi utilizada 

uma pastilha de alta translucidez

Feita a prova seca dos laminados cerâmicos em ambas as 

arcadas, foi realizado o teste da coloração do cimento, utilizando 

as pastas Allcem Veneer Try-in FGM nas colorações Trans 

e OW, a fim de buscar uma naturalidade maior no resultado 

final. Em comum acordo com a paciente, optou-se por fazer a 

cimentação utilizando o cimento na coloração Trans.

O condicionamento dos laminados foi realizado com 

Condac Porcelana 10% FGM por 20 segundos e 

complementado com a aplicação do Condac 37 FGM, 

para neutralizar o efeito do ácido fluorídrico, remover 

os precipitados vítreos residuais e aumentar a área de 

contato do silano com a cerâmica. A silanização foi então 

realizada com a aplicação de Prosil FGM na superfície 

interna dos laminados.

Os dentes foram condicionados pela técnica de 

condicionamento ácido total com Condac 37 FGM por 

15 segundos, devido à preservação do esmalte dentário 

nos preparos. Após o condicionamento, o adesivo Ambar 

Universal APS FGM foi aplicado na superfície dos dentes 

e dos laminados, seguindo as orientações do fabricante, 

sendo volatizado para evaporação dos solventes, visando 

uma melhor adesividade. A cimentação foi concluída com a 

cor planejada: Allcem Veneer APS Trans FGM.

O resultado natural e harmônico, condizente com o 

planejado, foi perfeitamente aceito pela paciente, gerando 

o aumento da sua autoestima. ■

Fig. 1 Aspecto inicial da 
paciente
Fig. 2 Planejamento 
estético com PrimmaArt 
Bleach FGM – mock-up.
Fig. 3 Guias de orientação – 
preparo sobre o mock-up.

1 2

3
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6c6b

10a 10b

7 8 9

6a

Fig. 4 Aspecto dos dentes após o preparo sobre o mock-up  |  Fig. 5 Moldagem superior em silicone de adição
Figs. 6a, 6b e 6c Laminados cerâmicos.

Figs. 10a e 10b Após 
condicionamento dos dentes 
com Condac 37 FGM, foi realizada 
a aplicação do adesivo Ambar 
Universal APS FGM.

Fig. 7 Condicionamento com Condac Porcelana FGM  |  Fig. 8 Aplicação do Condac 37 FGM nos laminados  |  Fig. 9 Silanização dos 
laminados com Prosil FGM.
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Fig. 12 Fotografia intraoral dos 
laminados cerâmicos superiores 
logo após a cimentação.
Fig. 13 Vista lateral do sorriso.
Fig. 14 Aspecto final do sorriso.

11a

12 13

14

11b

Figs. 11a e 11b Cimentação 
com Allcem Veneer APS 
Trans FGM.
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AVALIAÇÃO INICIAL

Inicialmente, foi feita a avaliação por meio de anamnese, exame 

clínico complementar e fotografias, quando foi observada a 

diferença entre os formatos dos incisivos centrais (dentes 11 

e 21), assim como discrepância entre o contorno gengival dos 

elementos 13, 12, 11, 21, 22 e 23. Além disso, foram encontradas 

trincas e perda de textura do esmalte dentário.

HARMONIZAÇÃO DO SORRISO
COM LAMINADOS CERÂMICOS

Autores: Dra. Lívia Roberta Malpeli Gomes,  Dra. Bárbara Elen Lopes Corrêa e TPD Mateus Braz

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 31 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Insatisfação da paciente com o tamanho, cor e formato 
dos dentes.
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

O tratamento proposto à paciente foi a realização de 

cirurgia periodontal para melhorar o contorno das coroas 

clínicas dos dentes superiores, seguindo o limite da junção 

cimento-esmalte seguido de harmonização do sorriso 

com dez laminados cerâmicos ultrafinos para modificar o 

formato, tamanho e cor dos elementos dentais.

A cirurgia periodontal foi realizada seguindo a junção 

cimento-esmalte como limite, desta forma foi realizada 

a sondagem e marcação de três pontos sangrantes para 

cada dente. Assim, foi possível definir altura do zênite 

gengival e contorno de cada coroa clinica. 

Primeiramente foi removido a gengiva de apenas um 

dos quadrantes para efeito comparativo, o que possibilita 

melhor análise do contorno gengival do outro quadrante. ■

Fig. 1 Foto inicial - Sorriso.
Fig. 2 Foto inicial - Intraoral.
Fig. 3 Gengivoplastia - Imagem 
comparativa entre o primeiro e o 
segundo quadrantes.
Fig. 4 Gengivoplastia – Aspecto imediato 
pós-cirúrgico. Após a realização cirúrgica, 
houve um intervalo de 60 dias para a 
realização do procedimento reabilitador.
Fig. 5 Aspecto gengival após o período de 
cicatrização.

1 2

3 4

5

Após o período de cicatrização, foram realizados os preparos para 
laminados cerâmicos sobre o mock-up para controlar a espessura 
do desgaste. No entanto, nos dentes 11 e 21, por apresentarem 

formatos diferentes, foi necessário romper o ponto de contato 
entre eles e seus dentes subjacentes, para ser possível modificar 
seus formatos, melhorando a simetria entre eles.
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Fig. 9 Aspecto final dos elementos preparados  |  Fig. 10 Afastamento gengival com o auxílio de dois fios afastadores embebidos em 
Hemosthase Gel FGM, para a realização da moldagem, sendo inserido primeiro o fio de menor diâmetro e, depois, o segundo fio, com maior 
diâmetro  |  Fig. 11 Provisórios em resina bisacrílica - Durante o período de confecção dos laminados cerâmicos pelo TPD, foram instalados 
provisórios em resina bisacrílica PrimmaArt FGM, na cor B1.

Fig. 7 Rompimento do ponto de 
contato entre os elementos 11 e 21 
e arredondamento de ângulos vivos 
com Disco de Lixa Diamond Pro FGM, 
para não haver interferência no eixo 
de inserção do laminado cerâmico.
Fig. 8 Arredondamento de ângulos 
vivos de todos os elementos 
preparado com Disco de Lixa 
Diamond Pro FGM.

Fig. 6 Definição do término 
do preparo e realização 
de canaletas com broca 
esférica nº 1012 para guiar 
a espessura do desgaste do 
elemento dental.

6

7 8

9

10 11
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Fig. 12 Prova dos laminados cerâmicos - Checagem da adaptação em toda a extensão do 
preparo, assim como seleção da cor do cimento. O produto selecionado foi Allcem Veneer 
Try-in FGM na cor E-Bleach M  |  Fig. 13 Condicionamento ácido dos laminados cerâmicos 
com ácido fluorídrico Condac Porcelana 5% FGM, durante 20 segundos. Em seguida, 
os resíduos do condicionamento das peças foram removidos com álcool 70%. Após a 
secagem, foi aplicado o agente de união Silano Prosil FGM e o sistema adesivo Ambar 
APS FGM  |  Fig. 14 Condicionamento ácido dos preparos com ácido fosfórico Condac 37 
FGM, durante 15 segundos. Em seguida, foram lavados abundantemente com água. Após 
a secagem, foi aplicado o sistema adesivo Ambar APS FGM |  Fig. 15 Cimentação com 
cimento resinoso Allcem Veneer APS FGM na cor E-Bleach M e fotopolimerização durante 
60 segundos em cada face de cada elemento.  

Fig. 16 Aspecto imediato após 
cimentação.
Fig. 17 Aspecto final do sorriso.

12 13 14
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A IMPORTÂNCIA 
DA QUALIDADE 
NA FGM DENTAL 
GROUP 

Entregar ao cliente um produto de qualidade exige 

estudo, comprometimento, método e investimento. Na 

FGM Dental Group, os setores envolvidos com a qualidade 

do produto e do atendimento ao cliente analisam cada 

detalhe do processo para garantir a satisfação do 

consumidor e entregar o melhor resultado. 

Além de corrigir as falhas que possam ocorrer no 

processo produtivo, o trabalho do time de qualidade 

também resulta na prevenção de possíveis falhas. 

Comercializar produtos de alta qualidade que atendam 

a necessidade e expectativa do cliente é um valor 

importante para a FGM e imprescindível para a empresa 

que é líder no mercado e está em expansão para novos 

territórios. 

O processo 
de controle de 
qualidade da FGM 
é diferenciado, 
especializado e 
efi caz.

Imagens da FGM Clareadores. Fotos: Max Schwoelk
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Ao contrário do que muitos imaginam, 

o controle de qualidade não está 

apenas no fi nal do processo de 

fabricação. Na verdade, ele atua desde 

o início quando o produto ainda está 

em fase de planejamento, e continua 

acompanhando o processo de produção 

até a embalagem fi nal. Para cada tipo de 

produto existe uma metodologia a ser 

aplicada e, para cada fase do processo 

produtivo, há uma equipe diferente para 

testar o produto. 

“Na FGM todos os produtos são 100% 

testados, alguns são analisados um a um 

e outros por amostragem” explica Gisela 

Cristina Nass de Andrade, Gerente da 

Garantia da Qualidade e Engenharia 

de Processos. Diariamente, inúmeros 

testes são aplicados para garantir que 

o produto fi nal atenda o uso pretendido 

dele. Alguns desses produtos, como 

os implantes e enxertos ósseos, 

necessitam de um controle profundo 

em suas fases críticas de produção e, 

dessa forma, eles são testados um a um 

em várias etapas do processo. 

Ainda no setor de Implantes são 

aplicados testes dimensionais e 

funcionais, com uso de dispositivos 

e controle visual.  Já em Dentística, 

entre os aspectos observados pelas 

equipes do controle de qualidade estão: 

densidade, matéria-prima, consistência, 

cor e outras características físico-

químicas que o material precisa 

apresentar para cumprir com o uso 

pretendido do mesmo. 

O controle de qualidade 
no processo produtivo.

V24 • 2022 111



Para garantir que a qualidade do produto atenda a 

demanda do cliente, a Central de Relacionamento da FGM 

mantém contato com os clientes do Brasil e dos países 

para onde a empresa exporta. “Todas as manifestações 

dos clientes são registradas no nosso sistema, 

independentemente do canal que ela chega, conseguindo 

manter a rastreabilidade dessas informações e, de forma 

estratégica, criar ações após análise da compilação 

de dados para evitar novas demandas da situação 

já tratada.”, explica Katley Smaha Provin Aguilera, 

coordenadora de Relacionamento. Além disso, a Central 

de Relacionamento busca sempre uma taxa de retorno de 

100% a seus clientes, indicando qual ação foi tomada em 

relação ao apontamento feito, garantindo assim que sua 

manifestação foi acompanhada e tratada. 

O controle de 
qualidade no 
atendimento 
ao cliente 

A Central de Relacionamento também busca de forma 

preventiva e espontânea ouvir seus clientes através das 

pesquisas de satisfação, que são realizadas mensalmente 

para as compras realizadas diretamente com a FGM (que é 

o caso dos produtos para Implantes), desde a sua compra 

até a usabilidade após um período determinado de uso, e 

dessa forma é monitorada toda a experiência do cliente. 

Um grande diferencial da Central de Relacionamentos 

da FGM é a existência de uma equipe de consultores e 

analistas de atendimento preparados para gerar um 

bom atendimento, além de um time técnico formado por 

cirurgiões-dentistas especializados que, além de tirar 

dúvidas, instruem sobre a utilização dos produtos para um 

melhor resultado para o cliente.  
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Por ser uma empresa de presença global, a FGM 

Dental Group possui certifi cações nacionais 

e internacionais. Entre as principais estão: 

Certifi cação de Boas Práticas de Fabricação 

(CBPF) emitida pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), a qual visa garantir que os 

processos da empresa atendam aos requisitos 

sanitários para a fabricação e comercialização no 

mercado nacional de produtos médicos de alto e 

máximo risco. Outra certifi cação é a ISO 13485, 

voltada ao Sistema de Gestão da Qualidade de 

produtos médicos, onde a FGM Dental Group é 

certifi cada pela British Standards Institution (BSI) 

que é a líder global de certifi cação, assegurando 

assim o alto nível de qualidade dos processos de 

fabricação. 

Entre as certifi cações voltadas para o produto, 

se destaca a marcação de conformidade 

europeia (marca CE). “Esta certifi cação é bem 

rigorosa e abrange vários aspectos do ciclo de 

vida do produto, desde o projeto, fabricação 

e até o monitoramento pós-mercado”, explica 

Tiago Ribeiro, gerente de Assuntos Regulatórios 

e Sistema de Gestão da Qualidade. Essa 

certifi cação abrange várias linhas de produtos 

da FGM Dental Group, como adesivos, resinas, 

cimentos, implantes Arcsys e o biomaterial 

Nanosynt. Do ponto de vista regulatório, nossos 

produtos já foram avaliados por diversas 

autoridades de saúde pelo mundo, seja na América 

Latina, Europa, Ásia, África e também no mercado 

norte-americano, comprovando que os produtos 

atendem os requisitos de segurança e efi cácia de 

acordo com a legislação local de cada país.

Registros e 
Certificações
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Rumo ao futuro,
FGM investe em 
novos horizontes
Investimentos em infraestrutura e 
desenvolvimento de estratégias 
levam a empresa à expansão em 
novos territórios
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Fundada em 1996 pelo casal Friedrich Georg Mittelstädt 

e Bianca Mittelstädt, a FGM é líder em clareamento dental 

no Brasil e em mais de 15 países, com 85% do market 

share de clareamento no Brasil. A constante busca 

por aprimoramento, com investimentos em pesquisas, 

tecnologia e inovação, é a principal responsável pela alta 

qualidade e performance dos produtos da empresa. 

Em 2021, a FGM Dental Group deu um grande passo 

rumo ao futuro com investimentos em ampliação e 

expansão que visam o crescimento constante da 

empresa. Além da abertura de novos mercados mundo 

afora, presente em mais de 100 países espalhados pela 

Europa, Oriente Médio, Ásia, América Latina e América do 

Norte, o grupo investiu na ampliação e renovação de seus 

espaços físicos. 2021 foi o pontapé inicial para uma FGM 

ainda maior e melhor.

Inovação, solidez e comprometimento 
fazem parte da cultura organizacional 
da FGM Dental Group. Em 26 anos de 
história, a empresa já lançou mais de 
400 produtos nas linhas de estética, 
clareadores, biomateriais, prótese e 
implantes, se tornando referência na 
apresentação de novidades para o 
mercado odontológico.
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Para acompanhar o atual momento de expansão 

em novos mercados e países, a FGM Dental 

Group recentemente decidiu investir R$30 

milhões na ampliação de seu espaço físico, com 

a construção da nova fábrica da FGM Implantes, 

prevista para estar em pleno funcionamento 

em 2023, ampliação do centro logístico e 

revitalização dos prédios da Matriz.  Outra 

novidade é a inauguração de uma show room 

para o mercado de Implantes, com a instalação 

da unidade em São Paulo (SP). Os investimentos 

visam o melhor atendimento aos clientes e 

parceiros da organização já consolidada no 

segmento de estética na odontologia:

“A FGM está em constante crescimento e os 

investimentos na estrutura física da empresa 

vão ao encontro do momento de expansão, com a 

inserção da marca em novos países e mercados”,

comenta a CEO, Bianca Mittelstädt.

Em 2021, a FGM passou a integrar o programa 

Parceiros pela Excelência (PAEX), da Fundação 

Dom Cabral. O programa tem por objetivo criar 

um modelo de gestão capaz de alinhar propósito, 

estratégia, inovação, impacto social e resultados a 

curto, médio e longo prazos. Para a FGM, a adoção 

do programa é um importante passo para que a 

empresa alcance a sua principal visão de futuro 

que é estar entre as principais marcas globais em 

soluções odontológicas. Além disso, há uma rica 

troca de experiências e de conhecimentos sobre 

as práticas de mercado. Cerca de 600 empresas, 

nacionais e internacionais, fazem parte do 

programa.

Investimentos 
em infraestrutura 
e capacitação
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Todos os esforços empregados em pesquisa, inovação, desenvolvimento de 

tecnologia e controle de qualidade geraram reconhecimento internacional para os 

produtos da FGM Dental Group. O clareador dental Whiteness Perfect (Wit Essential, 

nos Estados Unidos) foi reconhecido nos Estados Unidos pela Dental Advisor, por 

três anos consecutivos. De acordo com a renomada publicação, o clareador é efi caz 

no que se propõe, contando com uma ótima textura, além de uma boa viscosidade 

do gel. Avaliado por 31 cirurgiões-dentistas e após 242 aplicações em pacientes, o 

clareador dental foi elogiado pela ótima apresentação, que contém todo material que 

um produto precisa, e por todo o seu sistema, caracterizado como uma “excelente 

opção para os pacientes”. 

Além do clareador, outro produto da FGM recebeu, em 2021, reconhecimento 

internacional por sua qualidade: o cimento resinoso Allcem Veneer APS foi elogiado 

pela Reality Ratings, uma publicação americana de excelência que avalia produtos 

odontológicos. O produto desenvolvido pela FGM recebeu uma nota de 4.3 do 

total de 5 e entre os principais benefícios do Allcem Veneer APS estão: tempo de 

manuseio e boa manipulação, consistência, fácil limpeza e aplicação, além da mínima 

alteração de cor. 

Para a CEO da FGM, Bianca Mittelstädt, os reconhecimentos provam que os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento dos produtos trazem resultado real 

para o negócio.  "Os reconhecimentos são um importante atestado da qualidade e 

inovação dos nossos produtos e impulsionam a conquista de novos mercados”, afi rma.

Reconhecimento 
internacional

A presença global da FGM é fruto do empenho da empresa em pesquisa, 

desenvolvimento de tecnologias e certifi cações internacionais. São mais de 

100 clientes importadores e o objetivo é chegar em 120 países até 2025. 

Reconhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos, a expansão da 

empresa no setor internacional é resultado da visão estabelecida pelo casal 

Friedrich Georg Mittelstädt e Bianca Mittelstädt já no início da jornada, sempre 

focados em desenvolver produtos de qualidade com respaldo científi co. 

Atualmente, a FGM exporta aproximadamente 32% da sua produção e, 

entre os produtos exportados pela empresa, se destacam clareadores, 

resinas, cimentos, pinos e adesivos. Os principais importadores são: Peru, 

Colômbia, Turquia, Espanha, Portugal, França, México, Reino Unido, Arábia 

Saudita e Estados Unidos. Muitos desses países exigem certifi cações para 

sua comercialização, como CE (Conformidade Européia) e ISO 13485, além da 

aprovação, para os Estados Unidos, da FDA (Food and Drugs Administration). 

Mundo afora

Leia a matéria 
completa em 
nosso blog

Conquistamos 
o mundo.
Veja em quais 
países a FGM 
já está.
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AVALIAÇÃO INICIAL

Após anamnese,  exame clínico e radiográfico foi observada 

a presença de uma coroa total em resina acrílica deficiente 

cimentada provisoriamente. O tratamento endodôntico 

estava adequado sem sintomatologia dolorosa e nem 

alterações periapicais. 

Após a remoção da coroa, foi observada a presença de 

pouco remanescente coronário sendo planejada então 

a reconstrução através de um pino em fibra de vidro 

anatômico e futura coroa total em cerâmica pura.

PINOS EM FIBRA DE VIDRO ANATOMIZADOS: 
O PASSO A PASSO DA ROTINA CLÍNICA

Autores: Dr. Raphael Monte Alto, Dra. Helena Klemba, Dra. Ariane Vaz Storrer, Dra. Francieli Suntak, 
Dra. Luany Halaiko, Jucimara Klemba e TPD Miguel Abrão

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 50 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Paciente se apresentou na clínica queixando-se da 
restauração deficiente no dente 13 que se soltava 
repetidamente.
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

Foi feita a remoção da restauração em resina e 

avaliação do remanescente coronário. Após odontometria, 

utilizando uma broca de largo número 2, foi removida 

a guta-percha mantendo 5 mm na região apical. Com 

uma escova de profilaxia intra canal foi realizada a 

limpeza do conduto para a remoção de restos de guta-

percha e cimento endodôntico. Após a limpeza do 

conduto foi provado o pino Whitepost System DC 1. 

A opção por um pino de menor diâmetro que o conduto 

tem como objetivo anatomizar o pino com resina composta. 

Esse procedimento, além de permitir uma melhor retenção 

friccional com o conduto, permite o posicionamento no pino 

bem centralizado ao munhão em resina composta. 

Para evitar que a resina composta fique retida no conduto 

o mesmo foi isolado com um gel a base de água. O pino foi 

limpo com uma gaze e álcool e um adesivo passado sobre sua 

superfície. Com uma resina composta de dentina Vittra APS 

(DA2) foi modelado um cone, sobre a porção apical do pino em 

fibra de vidro, com as dimensões compatíveis com o conduto. 

O conjunto foi então levado lentamente para que a resina 

composta copiasse o formato do conduto. Após a inserção 

total do pino na sua odontometria, a resina composta cervical 

foi levemente condensada para perfeita adaptação na região 

cervical.  Com um fotoativador foi realizada uma fotoativação 

de 5s, então remove-se cerca de 2 mm o pino, retorna para 

mesma posição e aplica-se mais 5s de luz. Realiza-se esse 

procedimento até que o pino saia quase todo polimerizado. 

Antes da remoção total do pino é realizada uma marcação 

para a identificação da face vestibular.

Com o conjunto pino resina fora da boca é realizada a 

polimerização complementar.  Foi realizada a lavagem do 

conduto, reinserção do pino e preenchimento da porção 

coronária com a mesma resina composta.  Com o conjunto 

em posição, é realizado o preparo para coroa total, logo 

após, com uma pinça hemostática foi realizada a remoção 

do conjunto. Para a cimentação final o conduto foi lavado 

abundantemente, seco com cones de papel e o pino limpo 

com uma gaze e álcool. O adesivo Ambar Universal APS foi 

aplicado no conduto e o cimento Allcem Core utilizado para 

a cimentação final. Após a remoção do isolamento, o preparo 

foi finalizado e realizado uma moldagem. O molde foi enviado 

para o laboratório Singulares (TPD Miguel Abrão) onde uma 

coroas em dissilicato foi realizada. A coroa foi cimentada 

com Allcem Veneer APS e Ambar Universal APS. ■

Fig. 1   Caso inicial - Coroa 
provisória em resina acrílica  
Figs. 2 e 3 Remanescente 
coronário visão vestibular 

1 2

3
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Fig. 4   Isolamento Absoluto realizado  |  Fig. 5  Remoção da guta-percha com broca de largo mantendo 5 mm na região apical Fig. 6  Remoção 
da guta-percha com broca de largo mantendo 5 mm na região apical  |  Fig. 7   Limpeza do conduto com escova intracanal
Fig. 8  Conduto pronto para receber o pino  |  Fig. 9  Prova do pino 1. Nessa foto é possível observar a falta de adaptação do pino 
Whitepost System DC 1

Fig. 10  Esse espaço permite que o pino seja posicionado adequadamente no núcleo através do reembasamento com resina composta 
Fig. 11  Pino posicionado centralizado ao futuro núcleo coronário  |  Fig. 12  Isolamento do conduto com gel à base de água
Fig. 13  Isolamento do conduto com gel à base de água  |  Fig. 14  Após aplicação do adesivo e fotopolimerização por 20s, um cone de resina 
composta é realizado  |  Fig. 15  Pode ser observado o formato compatível com o conduto

54
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Figs. 16 a 19  Inserção do conjunto no conduto

Fig. 20  Condensação cervical da 
resina composta
Fig. 21  Fotopolimerização por 5s
Fig. 22  Marcação da face vestibular 
do pino e remoção do pino modelado
Fig. 23   Marcação da face vestibular 
do pino e remoção do pino modelado
Fig. 24  Pino modelado. Caso nesse 
momento exista alguma retenção 
é possível remover com um disco 
de lixa
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Fig. 25   Lavagem do conduto   |  Fig. 26  Reinserção do pino e aplicação de um adesivo na porção coronal  |  Fig. 27  Preenchimento com 
resina composta  |  Fig. 28  Preparo para coroa total concluído  |  Fig. 29  Remoção do pino modelado  |  Fig. 30  Remoção do pino modelado 

Fig. 31  Pino anatômico pronto  |  Fig. 32  Lavagem e secagem do conduto com cones de papel  |  Fig. 33 Aplicação do Adesivo Ambar Universal APS 
Fig. 34 a 36  Preenchimento com cimento Dual Allcem Core
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Fig. 37   Após a inserção do pinos o excesso de 
cimento é removido com um pincel
Fig. 38  Após a inserção do pinos o excesso de 
cimento é removido com um pincel
Fig. 39 e 40  Pino cimentado 
Fig. 41   Preparo concluído após remoção do 
isolamento absoluto
Fig. 42   Foto da cimentação final

PRODUTOS FGM UTILIZADOS
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AVALIAÇÃO INICIAL

Na anamnese a paciente relatou ter quebrado o dente 42 

durante a mastigação, fato confirmado no exame clínico 

onde também percebeu-se apenas a fratura coronária, não 

comprometendo a raiz. Ao exame radiográfico apresentou 

endodontia satisfatória indicando a possibilidade da 

reconstrução com uso de pino de fibra de vidro e coroa 

cerâmica.

RECONSTRUÇÃO UNITÁRIA
DE INCISIVO LATERAL COM PINO DE 
FIBRA DE VIDRO WHITEPOST DC FIT 0.4 
E COROA CERÂMICA

Autores: Dr. Luis Fernando Bessel, Dr. Raphael Monte Alto, Dr. Fernando Thalheimer Bacchi 
e TPD Alexandre Heitor Klein

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 63 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Dente que quebrou inteiro e atrapalha a estética
e a mastigação.
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TRATAMENTO EXECUTADO

A reconstrução coronária dental por muitas vezes se 

faz necessária com uso de pinos de fibra de vidro aliado 

à resina composta como núcleo de preenchimento. Em 

dentes com estrutura radicular com sucesso endodôntico 

clínico e radiográfico, a técnica de cimentar um pino de 

fibra permite a recuperação da função e estética deste 

elemento. Quando se fala de dentes anteriores superiores 

ou até mesmo posteriores, os pinos de tamanho e formato 

tradicionais são os mais utilizados. Porém, nos incisivos 

inferiores onde as características anatômicas e radiculares 

são diferenciadas, ao se utilizar um pino convencional se 

faz necessário muito desgaste no preparo do conduto. 

Recentemente, há disponível no mercado nacional um 

modelo de pino de fibra de vidro chamado DC Fit 0.4 

(Whitepost System) com características especiais para 

estes casos, preservando e otimizando a reabilitação 

dentária. Após o diagnóstico e avaliação radiográfica do 

caso, foi decidido pela reabilitação coronária através de 

pino de fibra de vidro com núcleo de resina composta 

associado à coroa cerâmica.

No caso clínico aqui apresentado, após diagnóstico e 

confirmação de endodontia satisfatória, procedeu-se o 

isolamento absoluto do campo operatório para remoção 

do tecido cariado ainda presente no remanescente. 

Em seguida, utilizando brocas tipo gates e largo foi 

realizado a desobturação do canal radicular e a escolha do 

pino de fibra foi o tamanho DC Fit 0.4 (Whitepost System) 

por ser adequado ao caso e permitir maior preservação da 

dentina intrarradicular. 

Após a desobturação se fez a conferência do posicionamento 

do pino e iniciou-se o tratamento superficial do pino para 

cimentação. Após uma limpeza inicial com gaze embebida 

de álcool 70% foi aplicado no pino o ácido fosfórico 37% 

por 1 minuto com finalidade de melhorar a limpeza, seguido 

de lavagem e secagem com jato de ar. O próximo passo 

foi aplicação do agente silano de união (Prosil), em duas 

aplicações, deixando 1 minuto sobre o pino seguido de jato 

de ar para completa evaporação. Aplicou-se um adesivo 

hidrófobo secando extensamente para afinar a película do 

adesivo seguido de fotoativação por 40 segundos.

Fig.1  Kit de apresentação do pino de fibra de vidro Whitepost System 
DC FIT 0.4  |  Fig.2  Pinos de fibra de vidro de outros tamanhos do 
modelo Whitepost System 0,5 , 1 e 2  |  Fig.3  Pino Whitepost System 
DC FIT 0.4 e sua broca que acompanha o kit.  |  Fig.4  Isolamento 
absoluto do dente 42 para iniciar os procedimentos  |  Fig. 5  
Desobturação do canal radicular para preparo do pino de fibra de vidro.

1 2 3

4

5
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Devido à satisfatória adaptação radicular do 

pino, optou-se pela cimentação direta sem 

reembasamento com resina composta. A superfície 

intrarradicular passou por limpeza com escova 

rotatória e pedra-pomes com água, extensa 

irrigação com água destilada em seringa com agulha 

longa e o conduto foi seco com cones de papel. 

Para a cimentação do pino a opção escolhida por 

simplificar a técnica e o tempo clínico, foi um cimento 

autoadesivo, o qual não se faz necessário qualquer 

outro tratamento na superfície intrarradicular. O 

preparo deste cimento é através de sua própria 

seringa de corpo duplo e ponta de auto-mistura que 

foi acoplada a uma ponta fina para injetar na porção 

mais apical do conduto, o cimento de apical para 

coronal (evitando-se assim bolhas e preenchendo 

por completo o conduto). Feito isto, o pino foi inserido 

completamente no espaço intra canal, aguardando 

um tempo de 4 minutos (para presa química e 

função autoadesiva do cimento) para então iniciar a 

fotopolimerização (cerca de 40 segundos cada face).

A porção coronária do pino recebeu mais uma película 

de adesivo hidrófobo seguido de fotopolimerização 

de 40 segundos, para inserção de incrementos de 

2 mm de resina composta opaca (Opallis OP) para 

conformação do núcleo de preenchimento para 

posterior preparo para coroa cerâmica.

Após o preparo protético, foi realizado com dente 

de estoque um provisório e também realizada a 

moldagem utilizando-se de um silicone de adição. 

Foi confeccionado no laboratório de prótese uma 

coroa monolítica maquiada de dissilicado de lítio. 

6

7

8

11
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Fig.6  Prova do pino de fibra DC Fit 0.4   Fig.7  Extensa lavagem com spray de água após limpeza do pino de fibra  
Fig. 8  Pino de fibra já cimentado no canal e iniciando núcleo de preenchimento em resina composta  Fig.9  Núcleo de resina composta já 
finalizado  |  Fig.10  Aspecto após remoção do isolamento absoluto, aguardando iniciar o preparo para coroa total cerâmica  |  Fig. 11  Preparo 
para coroa total cerâmica finalizado  |  Fig. 12  Provisório em acrílico realizado com faceta de dente de estoque  |  Fig. 13a  Utilização da 
barreira gengival Top dam como auxiliar para prender a coroa de dissilicato no Cavibrush, auxiliando no manejo do tratamento de superfície  Z  
Fig.13b  Coroa cerâmica presa ao Cavibrush, desta forma também vai auxiliar no momento de levar a coroa para cimentação

13a 13b
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Fig. 14  Aplicação do ácido fluorídrico 10% (Condac Porcelana) com 
preenchimento total da superfície interna da coroa de dissilicato 
por 20 segundos  |  Fig.15  Preenchimento da coroa com ácido 
fosfórico 37% ( Condac 37) por 1 minuto para limpeza após o ácido 
fluorídrico  |  Fig. 16  Aspecto após o ataque ácido da superfície do 
dissilicato de lítio  |  Fig. 17  Aplicação de duas camadas do agente 
de silanização na superfície interna da coroa (Prosil)
Fig. 18  Cimento resinoso convencional de presa dual utilizado na 
cimentação adesiva (Allcem Core)  |  Fig. 19  Aparência final imediata 
após a cimentação da coroa sobre o núcleo de preenchimento.

A peça protética passou pela seguinte sequência de 

tratamento de superfície: ácido fluorídrico 10% (Condac 

Porcelana) por 20 segundos, seguido por lavagem de spray 

de água e jato de ar, aplicação do ácido fosfórico 37% 

(Condac 37) por 1 minuto, lavando e secando, aplicação 

de agente silano (Prosil) por 1 minuto, jato de ar, adesivo 

hidrófobo secagem intensa e fotopolimerização por 40 

segundos.

Na porção coronária do preparo foi realizada a profilaxia 

com pedra-pomes e água associada à escova Robinson, 

aplicação de adesivo hidrófobo e fotopolimerização. A 

cimentação foi com o cimento convencional dual (Allcem 

Core) inserindo através da ponta automisturadora dentro da 

coroa, posicionando a coroa sobre o preparo e removendo 

os excessos com pincel, seguido da fotopolimerização (40 

segundos cada face).

A utilização combinada de pinos de fibra de vidro e coroa 

cerâmica é capaz de devolver estética e função mesmo em 

casos de extensa destruição coronária, fato mais crítico em 

coroas de incisivos inferiores, inerentes a sua morfologia 

coronária e radicular. Pinos de fibra com diâmetro reduzido 

favorecem e preservam estrutura dentinária radicular, sendo 

efetivos na preservação e função do elemento dentário.

14 1615

1918

17

PRODUTOS FGM UTILIZADOS

As constantes evoluções em forma e 
estratégia de cimentação fazem da linha 
Whitepost System a minha escolha. Com 
o lançamento do modelo DC FIT 0.4 a linha 
fica ainda mais completa pois conseguimos 
trabalhar em condutos mais delgados após 
tratamentos endodônticos cada vez mais 
conservadores. 

Prof. Dr. Raphael Monte Alto

Doutor em Dentística-UERJ
Mestre em Clínica Odontológica-UFF
Pós Doutor Odontologia-UFA
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WHITEPOST SYSTEM:
O QUE JÁ ERA SURPREENDENTE 
TORNOU-SE AINDA MELHOR! 

Os pinos de fi bra de vidro Whitepost da FGM, agora são 
Whitepost System! A linha passou por uma atualização 
que visa otimizar a experiência de uso pelo cirurgião-
dentista e, além disso, apresentar uma opção que vem 
de encontro com a tendência em se utilizar técnicas 
mais conservadoras e menos invasivas nos tratamentos 
endodônticos. 

Sistema inteligente: identificação por cores 

Os pinos de fibra de vidro e alargadores (brocas) Whitepost System passam a contar com 
um sistema de identificação por cores, o que facilita a seleção dos pinos e garante a correta 
correspondência com os alargadores (brocas) durante a realização do procedimento.
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Design em prol da segurança

O design duplo cônico dos pinos Whitepost System 

possibilita um menor desgaste do preparo radicular 

e também contribui para o aumento da resistência 

mecânica, pois permite que o pino tenha maior diâmetro 

na região cervical, que é a de maior esforço.

Translucidez
Alta capacidade 
estética e condutividade 
de luz, auxilia na 
fotopolimerização do 
cimento.

Dupla 
conicidade
Melhor adaptação ao 
conduto sem demandar 
maiores desgastes de 
estrutura dental.

Superfície
silanizada
Melhora a performance 
de adesão dos pinos.

Radiopacidade
Possibilidade de 
diagnóstico radiográfico.

Alta
segurança
Módulo de elasticidade 
similar à dentina, 
reduzindo o risco de 
fratura radicular.

Broca
exclusiva
Uma broca específica 
para cada tamanho 
de pino, produzindo 
um preparo radicular 
personalizado para cada 
condição. 

Fotomicrografia com aproximações de 200X do 
corte transversal dos pinos Whitepost System 
mostrando a matriz resinosa livre de bolhas de ar.

Imagem genti lmente cedida pelo Prof. 
Gui lherme Carpena  Lopes Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC)

DC-E 0.5
Diâmetro cervical 
do DC-E é maior.

Ambos têm o 
mesmo diâmetro 
apical do tamanho 
correspondente.
Ex.: DC 0.5 e DC-E 0.5

Cone apical
mais longo e fino
(DC Fit 0.4)

DC 0.5DC FIT 0.4

Tabela pinos Whitepost System escala 1:1

A FGM disponibiliza 

para você um guia com 

desenhos 1:1 de todas as 

versões dos pinos que 

pode ser sobreposto a 

radiografi as periapicais 

dos dentes, facilitando a 

escolha do modelo mais 

adequado ao caso. 

Como escolher o diâmetro correto do pino para o caso?
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A evolução do design
em pino de fibra de vidro

Em tempos mais modernos, onde a prevenção e técnicas mais 

conservadoras têm sido a principal tendência, encontramos que 

os tratamentos endodônticos, cada vez mais, têm resultado em 

processos minimamente invasivos.

Neste contexto e para contribuir com esta tendência, foi 

desenvolvido o pino Whitepost DC FIT 0.4, mais uma opção de 

tamanho e design que visa atender diretamente aos casos mais 

conservadores de endodontia, em sua maioria sem a necessidade 

de desgaste adicional com alargadores (brocas), diretamente sobre 

o canal produzido com as limas de endodontia.

O novo pino DC FIT 0.4 possui design 

similar aos demais pinos DC, mas 

com dimensionamentos diferentes. A 

porção apical é mais longa e fi na, o cone 

mediano é bem mais curto e a porção 

cervical guarda as características de 

resistência mecânica que a região 

precisa, equivalente à resistência de um 

pino DC 1. Veja a imagem ao lado. 

PORÇÃO 
CERVICAL

BROCA MINIMAMENTE 
INVASIVA: utilizada 
apenas em caso de 
necessidade de ajuste 
no cone cervical.

VERSATILIDADE:
para ajustar o 
comprimento do pino ao 
canal e usufruir da maior 
resistência na região 
cervical, a ponta apical 
pode ser cortada em até 
2mm, para que o pino se 
adapte da melhor forma. 

PORÇÃO 
APICAL

Design único e moderno:

 ▪ Alta resistência e segurança.

 ▪ Porção apical mais longa e fi na.

 ▪ Cone mediano mais curto.

 ▪ Porção cervical com a resistência  mecânica que a região precisa. 

 ▪ Compatível com as limas  endodônticas mais modernas  do mercado.

CONE
CERVICAL
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1. Novais VR, Rodrigues RB, Simamoto Júnior PC, Lourenço CS, Soares CJ. 
Correlation between the Mechanical Properties and Structural Characteristics 
of Different Fiber Posts Systems. Braz Dent J. 2016 Jan-Feb;27(1):46-51. 
doi:10.1590/0103-6440201600377.

O sistema de pinos de fi bra de vidro Whitepost System é 
sem dúvida um dos melhores do mundo! O lançamento 
do modelo DC Fit 0.4 agrega inovação e conservação 
de estrutura dental, o que é tendência na endodontia 
moderna. Nossas pesquisas feitas ao longo de mais de 
20 anos aliadas à experiência clínica de uso dos pinos 
da FGM comprovam seu desempenho superior! 

Whitepost System está entre os melhores pinos de 

fi bra de vidro do mundo, segundo estudo realizado1 pelo 

do Profº. Dr. Carlos José Soares em parceria com mais 4 

renomados especialistas da odontologia, que testou as 11 

marcas mais comercializadas no mundo. Seus atributos o 

colocam no mais elevado patamar de classifi cação de pinos 

de fi bra de vidro, sendo que em grande parte ranqueado em 

primeiro ou segundo lugar, comparado a diversos modelos 

comercializados mundialmente. 

REFERÊNCIAS

Prof. Dr. Carlos José Soares
Professor Titular de Dentística e Materiais Odontológicos e do programa de
Pós-Graduação em Odontologia da UFU, mestrado e doutorado em Dentística
pela FOP-UNICAMP, pós-doutorado pela University of Minnesota - USA,
diretor do Hospital Odontológico UFU e pesquisador 1B do CNPq.

Confira

o estudo

completo

WHITEPOST SYSTEM:
Entre os melhores do mundo.
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A correta instalação dos bráquetes ortodônticos 

constitui um importante fundamento quando o intuito 

é realizar um tratamento mais preciso e em menor 

tempo. O correto posicionamento das peças permitirá 

ao ortodontista obter movimentos dentais com maior 

controle tridimensional, favorecendo as etapas de 

alinhamento, nivelamento e torque. 

Além dos cuidados associados ao posicionamento 

propriamente dito, vale ressaltar a importância de 

outros procedimentos associados e que precedem a 

colagem, como a profilaxia. Cimentar bráquetes sobre 

uma superfície isenta de sujidades contribui para esse 

propósito e deve sempre ser preconizada (fig. 2). 

O respeito à técnica requerida pelo sistema adesivo 

utilizado possibilita extrair melhores resultados clínicos. 

Priorizar a mesma marca comercial entre os agentes 

DISPOSITIVOS ADESIVOS COMPLEMENTARES 
AO TRATAMENTO ORTODÔNTICO
RELATO DE CASO

Autores: Dr. Thiago Roberto Gemeli, Dra. Bárbara Robaskievicz e Dr. Rafael Cury Cecato

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 14 anos.

QUEIXA PRINCIPAL:

Descontentamento com a estética bucal.

FGM • 2022   132



RELATO DE CASO

de união e resinas se torna essencial para o êxito 

operatório do ortodontista, sobretudo no que tange ao 

aumento da resistência da interface dente/bráquete. 

Outra condição a ser observada pelo ortodontista se 

relaciona ao uso de dispositivos complementares, que 

são responsáveis por trazer maior conforto e brevidade à 

intervenção ortodôntica. A exemplo, cita-se compósitos 

desenvolvidos para inibir a ação perfurocortantes de 

fios de amarrilhos, batentes para desoclusão e/ou 

intrusão de elementos dentários, dentre outros.

Paciente do gênero feminino, 14 anos de idade, compareceu 

em clínica particular relatando descontentamento com a 

estética bucal. A avaliação clínica permitiu constatar ligeira 

desarmonia entre os terços faciais (padrão braquicéfalo). 

Logo, o ângulo intermaxilar se apresentava diminuído, 

sugerindo uma abordagem posterior para aumento da 

dimensão vertical através da extrusão de elementos 

dentais de ambas arcadas. Intraoralmente, leve discrepância 

promovida pela presença de diastemas e giroversões na 

arcada superior, além de sutil apinhamento na arcada inferior. 

Fig. 1  Condição clínica inicial
Fig. 2  Profilaxia dental com 
pedra-pomes previamente à 
colagem ortodôntica.

1

2
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Fig. 6  Bráquete do elemento 21 sendo 
pressionado sobre a superfície dental.
Fig. 7  Presença de batentes 
(OrthoBite) nos caninos superiores.
Fig. 8   Ao desocluir, os batentes 
permitem a extrusão das baterias 
posteriores e auxiliam no controle 
vertical do tratamento.

3 4

5

76

8

Fig. 3  Aplicação de agente condicionador 
(Condac 37) no esmalte por 20 segundos.
Fig. 4  Aplicação de adesivo (Ambar APS) sobre a 
face vestibular do elemento 21.
Fig. 5  Aplicação de cimento resinoso (Orthocem) 
diretamente sobre a malha do bráquete.
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A utilização de técnicas e insumos que auxiliem na 

estabilidade da colagem ortodôntica constitui um 

importante fator a ser considerado pelo ortodontista. 

Estabelecer um protocolo operatório que inclua abordagem 

profi lática, adequada seleção e manipulação do sistema 

adesivo além de prover a desoclusão com batentes, são 

práticas que contribuem para um tratamento ortodôntico 

mais rápido, confortável e rentável. ■

DICA CLÍNICA

PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Dica clínica 1 – Utilize um 
microbrush embebido com 
Ambar APS para acomodar, 
adaptar e esculpir o batente  
com mais facilidade.

Dica clínca 2 – Utilize uma resina 
de proteção Top Confort nos 
dispositivos acessórios que 
possuem potencial de traumatizar 
os tecidos moles adjacentes. 
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AVALIAÇÃO INICIAL

Em avaliação clínica, observou-se que a paciente 

possuía contatos oclusais apenas nos terceiros 

molares, com instabilidade oclusal e ausência de guias 

de desoclusão. Em anamnese, paciente relata ter 

realizado tratamento com ortodontia fixa anteriormente 

durante bastante tempo e não gostaria de fazê-lo 

novamente, mas se mostrou receptiva à alternativa dos 

alinhadores ortodônticos. Ao saber da necessidade dos 

attachments, a mesma apresentou preocupação com a 

estética dos mesmos.

UTILIZAÇÃO DA VITTRA APS UNIQUE
COMO ALTERNATIVA ESTÉTICA PARA 
CONFECÇÃO DOS ATTACHMENTS DE 
ALINHADORES ORTODÔNTICOS

Autores: Dra. Manoela Almeida e Dr. Edgard Belladonna

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 40 anos.

QUEIXA PRINCIPAL:

Estética do sorriso e dificuldade de comer determinados 
alimentos pela falta de contato oclusal.
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TRATAMENTO EXECUTADO

Fig. 1 Aspecto inicial 
em oclusão.
Figs. 2, 3 e 4 
Condicionamento 
ácido.

Fig. 5 Aplicação 
do adesivo Ambar 
Universal APS (FGM).
Fig. 6 Fotoativação 
do adesivo.

1

2 3 4
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Fig. 7 Preenchimento dos slots com a resina Vittra APS Unique (FGM) no template após isolamento da peça com glicerina.

Optamos por fazer uso da resina Vittra APS Unique, uma vez que conseguiríamos mascarar a cor pelo seu efeito camaleão, 

deixando a paciente mais tranquila e segura.

7

8 9

10

Fig. 8 Inserção do template 
em boca com os slots 
devidamente preenchidos.
Fig. 9 Fotoativação das 
resinas nos slots.
Fig. 10 Aspecto dos 
attachments imediatamente 
após a remoção do 
template.
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Com a utilização da resina Vittra APS Unique foi possível 

camuflar a cor do substrato dental e manter a naturalidade 

estética do tratamento. Adicionalmente, pelo fato de 

possuir apenas uma cor disponível adaptável a diferentes 

cores dentárias, tem-se maior agilidade e economia de 

estoque, associada a alta resistência ao desgaste, fator 

importante na ortodontia, visto que, em tratamentos 

ortodônticos com alinhadores, grandes tensões são 

exercidas sobre os attachments durante a remoção do 

aparelho pelo paciente. ■

Fig. 11 Remoção do excesso de resina com ponta multilaminada  |  Fig. 12 Vista de perfil  |  Fig.s 13, 14 e 15 Aspecto final do sorriso da 
paciente com os attachments.

11 12

13 14
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Autor: Dr. Ricardo de Souza Magini

A osseointegração signifi cou o rompimento com o 

empirismo aleatório outrora vigente e o início da ciência 

baseada na reprodução metódica dos resultados. 

Tornou-se necessário distinguir “sobrevivência” de 

“sucesso” dos implantes, pois eram sinônimos na 

era anterior.  A “sobrevivência” refere-se apenas 

à permanência do implante no arco do indivíduo (a 

saúde, a função e a estética são irrelevantes). O 

‘sucesso” é meticuloso. Carecia-se da defi nição de 

critérios rigorosos de “sucesso’ e “fracasso” dos 

implantes osseointegrados, para utilização em estudos 

longitudinais prospectivos randômicos. 

Numa contextualização histórica, diversas iniciativas 

pavimentaram a elucidação em questão. Em 1978, 

em Havard, o National Institute of Health organizou 

a Conferência de Desenvolvimento dos Implantes 

Odontológicos. Na qual, determinou-se que os estudos 

longitudinais deveriam conter amostras signifi cativas 

e representativas da população. Nesta conferência, 

Schnitmann & Shulmann95 advogaram os primeiros 

critérios de sucesso dos implantes osseointegrados:

 ▪ Mobilidade menor do que 1 mm (em qualquer direção);

 ▪ Radiolucidez graduada, mas sem critério defi nido;

 ▪ Perda óssea vertical inferior a ¹/₃ do 
comprimento do implante;

 ▪ Infl amação da mucosa peri-implantar 
passível de tratamento;

 ▪ Ausência de sinais e sintomas (p. ex. 
dor, infecção e neuropatias);

 ▪ Estar em função, de acordo com os critérios 
supracitados, em 75% dos casos por 
período de avaliação mínimo de 5 anos.

LONGEVIDADE DO 
SISTEMA INTELIGENTE 
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Posteriormente, Craini et al (1982) e 

Mc Kinney; Koth; Stefl ikdefi n99 defi niram 

outros critérios de sucesso mais 

rigorosos do que os propostos pela 

Conferência de Havard. Com mais rigidez, 

Adell et al01, em 1981, publicaram estudo 

longitudinal pioneiro com 15 anos (de 

1965 a 1980) de observação de próteses 

implantossuportadas (n=2768), com 

relato de taxas de sucesso de 91% para a 

mandíbula e 81% para a maxila. 

Em 1982, em Toronto, o grupo de 

Gotemburgo apresentou à comunidade 

científi ca internacional os resultados de 20 

anos de pesquisa e aplicação clínica dos 

implantes osseointegrados, com ênfase na 

importância do embasamento em estudos 

laboratoriais, longitudinais e multicêntricos. 

Todavia, o que era “sucesso”?

Na busca por parâmetros mais exigentes 

para classifi cação de sucessos, em 1986, 

Albrektsson et al02 propuseram os critérios 

seguintes:

 ▪ Implante isolado, não conectado à 
prótese, deve ser imóvel clinicamente;

 ▪ Inexistência de radiolucidez 
peri-implantar;

 ▪ Perda óssea vertical anual menor que 
0,2 mm (após o primeiro ano em função);

 ▪ Ausência de sinais e sintomas (p. 
ex. dor, infecção e neuropatias);

 ▪ Taxas de sucesso de 85% em 
5 anos e 80% em 10 anos.

Em 1989, Smith & Zarb99 acrescentaram 

à classifi cação de Albrektsson et al, a 

necessidade do implante estar conectado 

à prótese e apresentar estética satisfatória 

ao clínico e ao paciente. Instituiu-se o 

primórdio da preocupação estética. 

Ressalta-se a imprescindibilidade de 

estudos longitudinais possuidores de 

critérios de sucesso rigorosos para 

a comprovação da previsibilidade de 

determinada terapia. Logo, naquele 

momento a implantodontia precisava 

desta chancela para aniquilar o 

ceticismo do preconceito empírico e 

para o reconhecimento da mesma como 

ciência. Desejava-se a comprovação da 

longevidade da saúde e da função das 

reabilitações implantossuportadas para 

edentulismo total. Nesta circunstância, 

os estudos multicêntricos tornaram-

se prioritários, pois a relevância de 

estudos simultâneos com populações 

distintas e conduzidos por equipes 

diversas é inquestionável. A diversidade 

das populações incrementam a 

representatividade das amostras com 

a possibilidade da interpretação de 

validação para a população em geral. 

Adicionalmente, a reprodutibilidade da 

técnica por equipes independentes 

evidencia a universalização da mesma. 

Assim, estudos multicêntricos3,15,06,62,77 

com amostras populacionais numerosas 

e  avaliadas continuamente por períodos 

de observações extensos, evidenciaram 

predição elevada de sucesso terapêutico 

com o estabelecimento  dos protocolos 

cirúrgico e protético para próteses 

implantossuportadas.
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Pelo exposto, o desenvolvimento dos protocolos 

cirúrgico e protético foram decorrentes dos fatores 

subsequentes Adell et al 02:

 ▪ Amostras consecutivas sufi ciente de 
pacientes acompanhadas continuamente;

 ▪ Períodos de observações longos o 
sufi ciente para avaliação;

 ▪ Método não alterado no decorrer dos anos, em 
relação às suas características básicas;

 ▪ Resultados reproduzíveis por equipes 
independentes após um treinamento adequado;

 ▪ Publicações em periódicos relevantes.

Na década de 90, após a consolidação das próteses 

implantossuportadas para edentulismos totais (com a 

preocupação notória com a saúde e função) exigiu-se a 

ampliação das aplicações do conceito (para todos os tipos 

de edentulismos, momentos da colocação do implante e 

momentos da aplicação da carga funcional) e enfatizou-se 

a importância do requisito estético para a classifi cação de 

sucesso terapêutico. Chegou o momento da estabilidade 

marginal dos tecidos peri-implantares (ausência de 

recessão marginal e presença de papila), baseada no 

fenótipo tecidual espesso e na procura da inexistência 

de perda óssea signifi cativa das cristas ósseas peri-

implantares,  na avaliação de longevidade dos implantes 

osseointegrados. O sucesso está associado com a 

longevidade da tríade saúde/função/estética.

A despeito da previsibilidade elevada dos implantes 

osseointegrados, a Food and Drug Administration (FDA) 

registrou, de 05/01/2000 a 31/05/2021, 318.874 

fracassos de implantes. Este número reforça a 

necessidade dos sistemas serem submetidos ao crivo 

exigente de estudos longitudinais detentores de critérios 

rigorosos de fracasso dos implantes.
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Ao encontro de tal obrigação a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) iniciou estudo longitudinal 

prospectivo, com o Sistema Arcsys, em todas os tipos 

de edentulismo, De fevereiro de 2016 a outubro de 2019, 

analizou-se 783 implantes. Na maxila, colocou-se 473 

(61%) implantes (261 na região anterior e 212 na posterior). 

Na mandíbula, analisou-se 310 (39%) implantes (142 na 

região anterior e 168 na posterior).

Os resultados da pesquisa supracitada revelaram 

altíssima taxa de sucesso (99,63%), apenas 5 implantes 

perdidos, nenhum caso de fratura do componente protético 

e somente 12 situações de afrouxamento de componente 

protético. Em síntese, evidenciou-se a previsibilidade 

metódica de sucesso terapêutico do Sistema Arcsys. 

Paralelamente, estudos longitudinais multicêntricos 

concordantes com o desenho metodológico proposto 

pela UFSC, estão em desenvolvimento por grupos 

independentes do Chile, Guatemala e diversas instituições 

brasileiras de ensino.

Somada à longevidade da tríade saúde/função/estética, 

o Sistema Arcsys apresenta características inovadoras 

diversas que o tornam simples e versátil, tais como:

 ▪ Geometria única utilizada em todas 
as densidades ósseas;

 ▪ Arbítrio da fresagem única;

 ▪ Tapa de cobertura friccional;

 ▪ Componentes multifuncionais de PEEK.

A característica inventiva do Sistema Arcsys é 

ostentada pela capacidade de customização do 

componente protético. A possibilidade de angulação 

de 0 a 20° por um dispositivo angulador é restrita ao 

Sistema Arcsys. Em conclusão, o referido Sistema com 

características inovadoras e uma inventiva, torna-se 

simples, versátil e seguro para a rotina clínica. Soma-se o 

predicado do emprego da conexão friccional (cone Morse) 

para à estabilidade das cristas ósseas peri-implantares. 

O Sistema Arcsys constitui-se numa mudança de 

paradigma da implantodontia.

Algumas observações são 
pertinentes à pesquisa 
realizada:

 ▪ 96% dos implantes apresentavam 
comprimento maior do que 5 mm;

 ▪ 75% dos implantes possuíam 
diâmetro maior do que 3,3 mm;

 ▪ 25% das situações foram associadas com 
técnicas de reconstrução óssea (11% em gaps);

 ▪ 9% receberam carga imediata (80% 
na região anterior da maxila);

 ▪ Nenhum caso de fratura do componente 
protético (customizado e não customizado);

 ▪ 5 implantes perdidos (2 associados 
com carga imediata);

 ▪ 99,63% de taxa de sucesso.
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CASO 01  |  Autor: Dr. Rafael Cury Cecato • Controle de 2 anos

CASO 02  |  Autor: Dr. Rafael Cury Cecato • Controle de 6 anos

Figs. 1 e 2  Iniciais - aspecto clínico e radiográfico  |  Fig. 3  Condicionamento tecidual peri-implantar  |  Figs. 4 e 5  Controle clínico e 
radiográfico após 2 anos.

Figs. 1 e 2  Após reabertura e instalação de coroas provisórias
Figs. 3 e 4 - Acompanhamento clínico (sondagem) e radiográfico após 6 anos.

1 2 3

54

Fratura radicular el. 12 - evidenciada reabsorção radicular - com indicação para extração dentária. 

Exodontia, implantação imediata, preenchimento do “gap” com material cerâmico bifásico (Nanosynt - FGM, Brasil) e 

enxerto de tecido conjuntivo na região vestibular ao alvéolo.

Necessidade de reabilitação na região posterior/inferior/esquerda. 

Implantações (Arcsys - FGM, Brasil) e confecção de prótese múltipla.

1 2 3 4
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Fratura corono-radicular do el. 15 com indicação para extração dentária. 

Exodontia, implantação imediata (Arcsys - FGM, Brasil) e preenchimento do 

“gap” com material cerâmico bifásico (Nanosynt - FGM, Brasil).

CASO 03  |  Autor: Dr. Rafael Cury Cecato • Controle de 6 anos

Figs. 1 e 2  Iniciais - aspecto 
clínico e radiográfico
Figs. 3 e 4  
Acompanhamento após 
6 anos de conclusão do 
tratamento.

1 2

43
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INTRODUÇÃO

Próteses cimentadas proporcionam estética aliada 

à segurança mecânica de retenção, porém, embora a 

literatura demonstre que a técnica seja efetiva se bem 

conduzida1-4, não há consenso sobre as vantagens ou 

desvantagens em relação às próteses aparafusadas5,6, 

restando dúvidas acerca do extravasamento e 

permanência de cimento nos tecidos e seu papel no 

desenvolvimento de doenças peri-implantares.

No caso apresentado, uma restauração protética 

unitária é fabricada com uma técnica inédita, onde a 

coroa é estabilizada por fricção sobre o componente 

protético (o mesmo utilizado para restaurações 

cimentadas), sem riscos de adversidades originados pelo 

excesso de cimento, mantendo sua anatomia oclusal e 

sem o vultoso acesso ao parafuso protético – obrigatório  

em próteses aparafusadas.

PRÓTESE UNITÁRIA
COPING FRICCIONAL

Autores: Dr. Rafael Cury Cecato, Dr. Thiago Roberto Gemeli, Dr. Carlos Prux Landmeier 
e Dr. Ricardo de Souza Magini

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 57 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Necessidade de reabilitação na região superior/
posterior/direita.
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RELATO DE CASO

Paciente leucodermo, sexo masculino, 57 anos, procurou 

a clínica para reabilitação da região superior/posterior/

direita. Após anamnese e exame clínico, foram solicitados 

os exames complementares, como imagens tomográficas e 

de sangue (hemograma, coagulograma e glicemia).

Foi constatado que os dentes 16 e 17 haviam sido 

perdidos. O dente 18 se apresentou mesializado e com 

suspeita de lesão endodôntica periapical (rarefação óssea 

periapical identificada em imagem radiográfica), porém, 

sem doença periodontal e com estrutura natural suficiente 

para sua manutenção. As imagens tomográficas também 

constataram volume ósseo suficiente para ancoragem de 

implante dentário na área (Figs. 1 e 2).

Em comum acordo com o paciente, foi decidido por 

manter o dente 18, desde que submetido à avaliação/

tratamento endodôntico e sua porção coronária distal 

ajustada para eliminar interferências oclusais durante 

movimento protrusivo. O espaço protético foi então 

planejado para ser composto por uma coroa apenas, 

pois sua distância mésio-distal seria compatível com um 

molar superior.

Um implante dentário foi então instalado na área - 

Arcsys 4,3 X 9 mm FGM - com estabilidade final de 40 

Ncm. Um cicatrizador multifuncional (5 mm - cinta alta) 

foi instalado sobre o implante no mesmo momento (Figs. 

3 e 4).

1

2

3 4 5

Figs. 1 e 2 Perspectivas tomográficas 
da região do elemento 16.

Fig. 3 Exposição do rebordo ósseo  |  Fig. 4 Cicatrizador em posição  |  Fig. 5 Munhão personalizado (4.2x6mm) e condicionamento tecidual 
favorável à reabilitação protética.
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Conforme explicitado acima, com o objetivo de 

combinar estabilidade mecânica, estética e segurança 

biológica, um Coping Friccional FGM para o munhão 

4,2 X 6 mm foi adquirido e entregue ao técnico 

do laboratório. Com a ajuda do Scan Body intra e 

extraoral compatível com o componente protético, o 

modelo de trabalho foi digitalizado (Fig. 8). Conforme 

a biblioteca digital (Arcsys – FGM) presente no 

software de modelagem (Exocad GmbH – Alemanha), 

a infraestrutura em zircônia foi produzida e a cerâmica 

de revestimento aplicada sobre ela (Figs. 9 a 12). 

Seguindo a técnica preconizada pela fabricante7, o 

Coping Friccional foi então ativado no modelo (com 

o martelete e a ponteira indicada de PEEK) e a coroa 

cimentada sobre ele (Figs. 13 a 20). Após remoção dos 

excedentes de cimento, acabamento e polimento, a 

peça estava apta a ser ativada no paciente (Figs. 21 

e 22).

8

9

10

6 7

Após cerca de 30 dias, um 

componente protético para prótese 

cimentada – munhão Arcsys 4,2 X 

6 mm de porção protética e 4,5 mm 

de transmucoso – foi selecionado, 

angulado com 07 graus e ativado. 

Uma coroa provisória imediata foi 

confeccionada para promover função e 

iniciar o condicionamento tecidual peri-

implantar (Fig. 5).

Após condicionamento tecidual, o 

transferente multifuncional compatível 

com o munhão foi adaptado e perso-

nalizado com resina acrílica fotopoli-

merizável em gel, de forma a promover 

fidelidade de cópia no contorno tecidual 

condicionado (Figs. 6 e 7).

Fig. 6 Transferente multifuncional em posição evidenciando a correta seleção da altura 
transmucosa  |  Fig. 7 Utilização de resina acrílica fotopolimerizável para replicação do 
tecido peri-implantar condionado.

Fig. 8 Visualização do arquivo obtido após 
escaneamento do modelo de trabalho. 
Figs. 9 e 10 Planejamento e modelamento 
digital durante a etapa laboratorial.
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21 22

Figs. 11 e 12  Coroa 
cerâmica metal free 
e respectivo coping 
friccional. 

Figs. 13 e 14  Adaptação e ativação do coping friccional sobre o modelo de trabalho  |  Figs. 15 e 16  Limpeza e condicionamento das 
superfícies  |  Figs. 17 e 18  Tamponamento do orifício central e aplicação de cimento dual (All Cem Core) nas paredes laterais do coping 
metálico  |  Figs. 19 e 20  Cimentação da coroa sobre o coping friccional e remoção do modelo de trabalho.

Fig. 21  A remoção da coroa permite acesso direto à região cervical da peça, possibilitando a complementação da fotopolimerização, além do 
acabamento e polimento  |  Fig. 22  Término cervical após etapas de acabamento e polimento.
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PRODUTOS FGM 
UTILIZADOS

Após remoção do provisório, a coroa com o Coping 

Friccional é posicionada sobre o munhão, ajustes 

proximais são feitos, se necessário, e então ativada com 

o martelete e sua ponteira de PEEK (Figs. 23 e 24). Caso 

a mesma precise ser removida, por qualquer motivo, 

basta adaptar a chave extratora para Coping Friccional 

e ativá-la novamente, sempre que necessário. A abertura 

diminuta do acesso desta chave foi então preenchido 

com fita de teflon e coberto com resina composta (Vittra 

APS Unique).

O acompanhamento do tratamento, 3 anos, (Fig. 25) 

demonstra a excelente resposta biomecânica do 

conjunto: implante dentário – componente protético 

friccional – coroa protética friccional.

252423

Figs. 23 e 24 Coroa cerâmica ativada sobre o componente protético. Note o diminuto acesso presente na mesa oclusal.
Fig. 25  Radiografia periapical.
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CHAVES
EXTRATORAS 
MULTIFUNCIONAIS
PARA COMPONENTES 
PROTÉTICOS ARCSYS

As chaves extratoras do sistema Arcsys são altamente 

versáteis. Embora tenham sido originalmente desenvolvidas 

para permitir a reversibilidade da fi xação dos componentes 

protéticos Arcsys, sua usabilidade clínica vai muito 

além. Diferentemente dos sistemas aparafusáveis, as 

conexões friccionais possuem mecanismo de fi xação 

diferenciado, baseado em embricamento mecânico, 

altamente efi ciente. Para implantodontistas ainda pouco 

familiarizados com o passo a passo exigido por este tipo 

de conexão, a reversibilidade e a medição do torque de 

instalação encontrados nos sistemas tradicionais pode 

parecer mais vantajosa. É de se entender que parece mais 

intuitivo apertar um parafuso, fato trivial na vida da grande 

maioria, do que fi xar um componente com impactos de um 

dispositivo (martelete). Com o desenvolvimento das chaves 

extratoras, a reversibilidade Morse do sistema Arcsys 

foi simplifi cada, acrescentando ganhos de versatilidade 

também no processo de fi xação.
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Conheça as possibilidades 
associadas às chaves extratoras:

AGORA TAMBÉM É POSSÍVEL FIXAR OS COMPONENTES 

PROTÉTICOS ARCSYS COM AS CHAVES.

Remoção de componentes protéticos
Basta adaptar o cachimbo extrator na cabeça do componente 

protético correspondente e aplicar um movimento giratório de vaivém. 

Para componentes aparafusados, uma leve tração acelera o processo, 

o componente se soltará com facilidade.

Verifi cação de fi xação de componentes
Sempre que desejar, o profi ssional pode acoplar a chave sobre um 

componente recém batido para verifi car se o processo de fi xação 

foi efetivo. Para tal, basta verifi car o torque de giro com leve torção. 

Caso o componente não esteja adequadamente fi xado, este irá girar 

facilmente e com pouco torque. Neste caso, basta apertar e girar (ou 

promover movimento de vaivém) e o componente se fi xará fi rmemente 

ao cone do implante.

Transporte e ajuste de posição dos 
componentes

Além de facilitar o transporte e visualização da direção do longo eixo 

do componente, o posicionamento dos mesmos poderá ser refi nado 

pelas chaves. Basta acoplar e girar aplicando pressão digital até que a 

posição desejada seja obtida. Nos casos de componentes pequenos, 

como os Munhões de 4.2 mm, Pilares e Mini Pilares, as chaves 

auxiliam também na visualização do longo eixo vertical, facilitando a 

visualização do ângulo e seu posicionamento correto.

Fixação de componentes
Esta é uma grande novidade: agora também é possível fi xar os 

componentes protéticos Arcsys com as chaves. Basta acoplar, levar 

em posição e pressionar com movimentos de vaivém. Em instantes, 

o componente estará embricado com torque mais do que sufi ciente 

para garantir sua fi xação. Este fato foi observado quando, ao invés de 

se aplicar simples giro nos componentes para soltá-lo, foi aplicado giro 

com pressão. Ao aplicar pressão, o componente protético embrica 

progressivamente no cone e atinge torques incrivelmente altos, 

proporcionais à pressão que se aplica sobre eles.

Tração

Pressão
Digital
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INTRODUÇÃO

Paciente do sexo feminino, 57 anos, apresentou queixa 

de mobilidade no elemento 22. As avaliações clínica e 

radiográfica permitiram a constatação de fratura radicular 

com prognóstico ruim para a manutenção do elemento 

em boca. Foi proposta a substituição do elemento dental 

comprometido por um implante imediato com carga 

imediata, desde que o mesmo atingisse travamento 

primário considerável.

Assim, o planejamento inicial previa a instalação de 

um implante Arcsys (3.3x11mm) imediatamente após a 

remoção da raiz remanescente, recebendo sobre si, um 

componente protético (3x6x2,5mm).

IMPLANTE IMEDIATO,
PRATICIDADE CLÍNICA E 
CONFORTO AO PACIENTE

Autores: Dr. Everton Salante e Dra. Polyane Mazucatto Queiroz

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 57 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Mobilidade no elemento 22.
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Após a exodontia minimamente invasiva, foi feita a 

instalação do implante a 4 mm em relação ao zenith 

gengival e 2 mm infraósseo, onde o mesmo travou com 

60N.cm de torque. Um munhão 3x6x2,5 mm foi instalado,  

e após seu acionamento foi feito o preenchimento do 

GAP com Nanosynt e confecção do provisório utilizando 

o transferente multifuncional de PEEK, facilmente 

capturado com uma faceta de dente de estoque. 

Uma das maiores vantagens para esta etapa foi a 

obliteração da embocadura alveolar com concomitante 

condicionamento tecidual, iniciando a personalização do 

perfi l de emergência em tempo zero.

Após a perfeita cicatrização do tecido, a moldagem 

de transferência foi realizada com a personalização do 

transferente, utilizando resina acrílica fotopolimerizável 

para uma cópia do perfi l de emergência. Com isto se 

conseguiu uma perfeita adaptação e manutenção do perfi l 

de emergência, facilitando a moldagem de transferência 

em passo único. O transferente foi capturado pela  

moldagem e encaminhado para o laboratório confeccionar 

a peça protética.

A coroa protética recebida do laboratório é rapidamente 

cimentada sobre um análogo do componente utilizado, 

com o objetivo de permitir o extravasamento do excesso 

de cimento, e levada em seguida para a boca do paciente, 

posicionada sobre o componente em aço inoxidável. 

Deste modo, diminui-se a possibilidade de que excessos 

sejam alocados no entorno do tecido peri-implantar. ■

1

3

2

4

Fig. 3  Perfil de emergência após 90 dias de pós-operatório
Fig. 4  Personalização do transferente com resina pattern fotoativada

Fig. 1  Imagem 
radiográfica inicial
Fig. 2  Provisório após 90 
dias de pós-operatório
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8d

7b

5b 6

Figs. 5a e 5b  Moldagem de 
transferência
Fig. 6  Planejamento da coroa 
em zircônia
Figs. 7a e 7b  Preenchimento 
com cimento resinoso antes do 
extravasamento do cimento

Figs. 8a a 8d  Sequência clínica da manobra operatória que permite o extravazamento do excesso de cimento.
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Figs. 9  Análogo com 
excesso de cimento.
Figs. 10  Coroa 
cimentada
Figs. 11  Coroa 
cimentada em 
detalhe
Figs. 12  Radiografia 
Final

9 10

1211

PRODUTOS FGM UTILIZADOS
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A SENSIBILIDADE 
DO ACIONAMENTO 
PROTÉTICO ÀS 
SUAS MÃOS!

Autor: Eng. M.Sc. William de Souza Wiggers

A implantodontia moderna se acostumou com a sensibilidade manual para 

fi xação que conexões aparafusadas, proporcionadas pelo aperto do parafuso 

por meio de catracas de torque. Sistemas de união protética por aparafusamento 

proporcionam fácil reversibilidade, contudo, apresentam complicações 

protéticas a médio e longo prazo, como fratura na ordem de 1,3% e afrouxamento 

de parafuso por volta de 5,4% considerando um acompanhamento clínico de 5 

anos, conforme revisão sistemática realizada por Pjetursson et al1.

A união entre componente protético e implante para o Sistema de implantes 

Arcsys é proporcionada pelo acionamento do componente utilizando o Martelete 

Arcsys. Este dispositivo é efetivo e caso o procedimento de acionamento não 

seja realizado da forma adequada ele evidencia, quase imediatamente, a não 

ocorrência dessa fi xação. Entretanto, a falsa sensação de fi xação pode vir a 

acontecer, fi cando o componente provisoriamente fi xo, em função da não 

efetividade de acionamento. Este tipo de ocorrência apresenta geralmente 

causas multifatoriais, como a presença de um anteparo tecidual entre 

componente e implante, a insufi ciência de acionamentos, a movimentação do 

paciente durante acionamento, a presença de particulado sólido na conexão 

friccional, etc. O componente provisoriamente fi xo, em um breve intervalo de 

tempo poderá vir a se desprender do implante, provocando a soltura da prótese. 

O Martelete atual não disponibiliza dispositivos ou recursos ao usuário, visando 

evidenciar a falta de efetividade na ativação protética, quando comparamos 

este elemento sensorial ao aperto de um parafuso realizado por meio de uma 

catraca de torque.
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Conforme literatura, é comum a realização de ensaios de tração 

para verifi cação da efetividade do engastamento de componentes 

protéticos friccionais aos respectivos implantes dentários2, 3, contudo, 

o método de tração não é um método prático e fácil de ser realizado, bem 

como, entende-se que forças oclusais de cisalhamento, infl uenciam 

fortemente na ocorrência de soltura de componentes protéticos 

de modo geral4. Portanto, o torque de extração de um componente 

friccional poderá ser o melhor e mais prático indicador da efetividade 

de acionamento de um sistema friccional.
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Conforme estudo realizado5, considerando o sistema friccional Arcsys, a força trativa de retenção protética 

aumenta com o número de acionamentos (Figura a). Este comportamento de aumento de retenção também é 

possível observar quanto o torque de extração do componente é mensurado (Figura b).

Figura a  Força de extração trativa de um componente protético Arcsys em função do número de acionamentos com o Martelete  
|  Figura b  Torque de extração em função do número de acionamentos.
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A verifi cação do torque é um método rápido e prático 

de ser realizado. A FGM atualmente disponibiliza em seu 

kit as Chaves extratoras Arcsys. Estes instrumentais 

apresentam a função principal de extrair de modo 

fácil e prático os componentes acionados. Contudo, 

é possível realizar outras funções como acionamento 

do componente protético e transporte para a posição 

desejada. Em breve, este instrumental associado a um 

novo dispositivo de aferição, que poderá ser acoplado 

e desacoplado desta chave de modo rápido e fácil, 

também irá possibilitar ao usuário Arcsys verifi car 

se o acionamento do componente friccional foi 

efetivo. Casos de soltura de componente ocorridos 

em função da falsa sensação de acionamento serão 

evitados com este novo recurso. Este protocolo de 

verifi cação trará mais segurança e confi abilidade para 

o sistema, permitindo, da mesma forma que é possível 

verifi car o torque de um parafuso, proporcionar de 

modo fácil, rápido e seguro, aferir o real acionamento 

do componente protético.
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INTRODUÇÃO

Uma nova era na reabilitação oral de pacientes com 

próteses fixas convencionais ou sobre implantes, unitárias, 

parciais ou totais parece estar se consolidando. Um anseio há 

algumas décadas sendo perseguido pelo desenvolvimento 

tecnológico, quer seja ainda pelo imaginário coletivo dos 

clínicos. Uma nova forma de transferir as informações 

necessárias da boca do paciente à bancada do laboratório. 

No contexto da reabilitação oral as moldagens 

desempenham um papel essencial na confecção de 

qualquer tipo de prótese, uma vez que sem esta etapa 

quebra-se um elo na cadeia restauradora. Ainda que 

a moldagem convencional seja um passo corriqueiro 

do consultório, possui vários senões como: bolhas, 

rasgamentos, compressão dos tecidos, distorção do 

próprio material, distorção do gesso do modelo, tempo 

de trabalho, tempo de vazamento, necessidade de coleta 

NOVAS FERRAMENTAS DE
REABILITAÇÃO SOBRE IMPLANTES, 
ARCSYS E FLUXO DIGITAL

Autor: Prof. Dr. Patricio Runnacles

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo feminino, 48 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Fazer a coroa definitiva o mais rápido possível.
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RELATO DE CASO

A paciente, A.B. 48 anos, procurou tratamento em clínica 

particular na cidade de Curitiba-PR, onde foi reabilitada com 

um implante na região do elemento 37, recebendo então 

a instalação de um pilar como componente protético, para 

receber uma futura coroa unitária parafusada. Um provisório 

imediato em resina acrílica foi confeccionado utilizando o 

transfer sobre pilar multifuncional de PEEK como cilindro 

provisório. Capturado com a resina Bulk Fill Flow APS FGM.

Após o período necessário de osseointegração, com 

os tecidos periimplantares maduros (Fig.1) a paciente 

foi recebida para realizar os processos de reabilitação 

protética definitiva.

ou envio, etc. Assim, seleção de moldeiras, estoque de 

materiais de moldagem, gesso e outros materiais, serão 

cada vez menos utilizados para moldar e transferir, sendo 

substituídos pelo fluxo digital. 

Por meio de um escaneamento intraoral a coleta de imagens 

é feita. Com o auxílio de um software é reproduzida uma 

cópia digital 3D da região que foi escaneada. A partir desse 

momento, todo o processo de planejamento, enceramento 

e desenho da futura peça protética é feita no computador - 

muitas vezes o modelo físico não é mais necessário.

Esta nova forma de atuar: o fluxo digital, está cada dia 

mais presente nos consultórios odontológicos, vem para 

agregar maior velocidade, precisão e previsibilidade aos 

procedimentos restauradores, podendo oferecer diversas 

vantagens tanto para o clínico quanto para o paciente 

assim como para o laboratório de prótese, e este foi o 

meio escolhido para realizar as etapas de transferência da 

posição espacial do implante. 

Neste artigo apresentamos um relato de caso em que 

a paciente procurou atendimento para recuperar suas 

funções mastigatórias e conforto na região posterior 

esquerda de mandíbula. Apresentamos estas novas 

tecnologias que foram utilizadas, como o implante Arcsys 

e fluxo digital.

Fig. 1a  Vista oclusal do sextante 
inferior esquerdo com o provisório 
imediato meses após a cirurgia
Fig. 1b  Vista oclusal do sextante 
inferior esquerdo sem o provisório 
mostrando o perfil de emergência 
alcançado e pilar Arcsys instalado
Fig. 1c  Detalhe da relação do pilar com 
o perfil de emergência, alcançado com 
o provisório.

1a 1b
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ESCANEAMENTO INTRAORAL

O escaneamento intraoral foi realizado no arco superior 

e no arco inferior com o provisório em posição, gerando 

os arquivos com as imagens capturadas por um scanner. 

A coroa provisória foi então removida para iniciar o 

escaneamento do perfil de emergência criado (Fig.2), o 

Scan Body para pilar foi aparafusado (Fig.3) com 10µm 

de torque, conforme indicações do sistema Arcsys FGM 

e novamente feito escaneamento na região do implante 

(Fig.4). Para finalizar o escaneamento foram realizadas 

capturas de novas imagens com a paciente em oclusão. 

As imagens então são renderizadas, transformadas em 

arquivos STL com o auxílio de softwares (Fig.5).

2
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3 3a
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Fig. 3  Imagem do Scan Body intra oral para pilar, instalado em boca, vista lateral  |  Fig. 3a  Imagem do Scan Body intra oral para pilar, 
instalado em boca, vista anteroposterior e a relação com a mesa oclusal dos dentes adjacentes  |  Fig. 4  Imagem digital do arco inferior 
com o Scan Body intra oral para pilar, após a renderização das imagens capturadas pelo escaneamento intra oral (“moldagem digital”)    
Fig. 5  Arcos superior e inferior em oclusão, arquivos STL no exocad  |  Fig. 5a  Arco inferior, arquivo STL no exocad, selecionados gengiva 
artificial e pilar Arcsys com parafuso na biblioteca Arcsys.

Fig. 2  Imagem do perfil de emergência e pilar Arcsys capturada 
pelo escaner intraoral (transferência do perfil de emergência digital), 
após renderização  |  Fig. 2a  Imagem digital dos arcos superior e 
inferior em oclusão, após renderização.
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CAD/CAM

Com a captura das imagens se inicia o processo CAD 

(Computer Aided Design). Com os arquivos devidamente 

selecionados e exportados para outro software a 

segunda etapa CAD (Computer Aided Design) é realizada 

– o desenho de confecção da coroa definitiva. Como base 

de assentamento foi selecionado um link metálico anti 

rotacional na biblioteca digital do sistema Arcsys FGM Fig. 

6). Foi realizada a confecção digital da coroa do segundo 

molar inferior (Fig. 7). Para este caso foi definida uma 

infraestrutura monolítica em zircônia com um cutback de 

1 mm para criar espaço para maquiagem e estratificação 

da camada final. Com o desenho dessa infraestrutura 

finalizado, o TPD exporta os arquivos e inicia o processo 

CAM (Computer Aided Manufacturing) de fresagem da 

peça, posterior maquiagem e estratificação. Finalizando a 

coroa, esta é enviada ao consultório para prova e instalação.

7

6 6a

6b

Fig. 6  Arquivo STL do Scan Body em posição.
Fig. 6a  Arquivo STL do arco inferior e link metálico selecionado 
na biblioteca Arcsys, sobre pilar.
Fig. 6b  Arquivo STL do arco inferior e superior em oclusão e a 
relação do link metálico selecionado na biblioteca Arcsys, sobre 
pilar com o antagonista.
Fig. 7  Desenho da construção da coroa para o elemento 37.
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PROVA E INSTALAÇÃO 

A coroa provisória foi removida e  a nova foi instalada (Fig. 

14), feitas as avaliações necessárias de contato, cor, forma e 

ajustado o torque final de 10N.cm. Após proteger a entrada 

do parafuso com uma “bolinha” de teflon, foi realizado o 

fechamento da “chaminé” com uma restauração em  resina 

composta, (Fig. 15) a Vittra APS Unique FGM. Verificam-se 

contatos estáticos e dinâmicos de oclusão, ajustes quando 

necessários e polimento final da restauração é feito (Fig. 16).

CIMENTAÇÃO DO LINK METÁLICO

Para realizar a cimentação foi efetuado o jateamento 

de óxido de alumínio no link metálico (Fig. 8). A entrada 

do parafuso do link foi protegida com uma fita de teflon 

e as peças foram limpas com álcool 70 (Fig. 9). Uma fina 

camada de adesivo Ambar APS FGM foi aplicada na parte 

interna da coroa de zircônia (Fig. 10) e fotopolimerizado 

(Fig. 11). Logo o cimento Allcem Core FGM na cor A1 foi 

dispensado (Fig 12). Importante a remoção dos excessos 

antes da polimerização inicial, fotopolimerizar as bordas 

e aguardar a presa química do cimento dual Allcem Core 

FGM. Acabamento, polimento e limpeza da peça antes da 

instalação (Fig. 13).

8 8a

9a9

10 11 12

Fig. 8  Imagem dos materiais utilizados para a cimentação extra oral da coroa sobre o link metálico  |  Fig. 8a  Imagem de dois links metálicos, 
o da direita após jateamento com óxido de alumínio  |  Fig. 9  Imagem da proteção da entrada do parafuso do pilar com uma fita de teflon e 
limpeza das estruturas, interna da coroa e externa do link, com álcool 70.  |  Fig. 9a  Imagem da proteção da entrada do parafuso do pilar com 
uma fita de teflon e a relação com a “chaminé” da coroa sobreposta.

Fig. 10  Aplicação de adesivo Ambar APS  |  Fig. 11  Imagem artística do processo de fotopolimerização  |  Fig. 12  Aplicação do cimento Allcem 
core sobre o link metálico.
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CONCLUSÃO

Conforto e previsibilidade são alguns dos ganhos com a 

utilização desta moderna opção de moldagem e confecção 

das peças protéticas durante a reabilitação oral. 

 O fluxo digital, ferramenta nova e oportuna, a cada dia 

será mais incorporado aos consultórios odontológicos. 

E transformando a nossa forma de relacionamento tanto 

com nossos pacientes, com nossos colegas e, sobretudo, 

com o nosso laboratório de prótese dental. ■

Fig. 13  Imagem da coroa cimentada sobre o 
link após acabamento e polimento, ao lado do 
análogo digital para modelos impressos.
Fig. 14  Vista lateral da coroa definitiva e sua 
relação com o dente adjacente e antagonista.
Fig. 15  Fotopolimerização da restauração de 
resina para fechar o acesso do parafuso na 
coroa sobre implante.
Fig. 16  Vista oclusal da coroa após ajustes e 
polimento final.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que a estética do sorriso tem impacto direto 

na autoestima do paciente. Por isso, a instalação do 

implante imediato unitário com provisionalização imediata 

em pacientes com dentes comprometidos tem sido um 

planejamento rotineiro na implantodontia (Balderrama et al, 

2021), sendo uma alternativa excelente quando se torna 

necessário unir estética, previsibilidade e satisfação do 

paciente e do profissional.  As indicações para extração 

minimamente traumática e instalação de implante imediato 

são: dentes com falhas irreversíveis no tratamento 

IMPLANTE IMEDIATO COM 
PROVISIONALIZAÇÃO IMEDIATA E 
ENXERTO DE TECIDO CONJUNTIVO:
UM RELATO DE CASO

Autores: Dra. Jessica Grassi, Dra. Eduarda Blasi Magini e Dr. Bernardo Born Passoni

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 32 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

 Dor no incisivo central superior direito após alguns anos 
de trauma oclusal.
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RELATO DE CASO

endodôntico, dentes com doença periodontal avançada, 

fraturas radiculares e caries avançadas abaixo da margem 

gengival (Freitas et al, 2019). Implantes dentários realizados 

imediatamente após a exodontia contam com uma alta 

taxa de sucesso e permitem a reabilitação do paciente com 

uma quantidade menor de intervenções para a finalização 

do caso (Medeiros et al 2020). Implantes osseointegrados 

podem ser instalados cirurgicamente, em diversas fases 

temporais, após a extração dentaria. As vantagens dos 

implantes imediatos consistem em: redução significativa no 

tempo total de tratamento; utilização de prótese fixa imediata 

após a fixação do implante; redução do risco de trauma nos 

implantes pela prótese provisória; eliminação da prótese 

removível transitória; benefícios psicológicos e estéticos para 

os pacientes e melhor cicatrização óssea e modulação da 

anatomia dos tecidos moles adjacentes. (Silva et al, 2021). 

Esta técnica consiste na remoção de um elemento dentário 

e instalação imediata de um implante no alvéolo ainda fresco. 

A técnica cirúrgica preconizada não realiza incisões ou 

descolamentos mucoperiosteais, mantendo a vascularização 

do osso vestibular, minimizando sua reabsorção e 

preservando as papilas interdentais. (Carneiro et al, 2014). 

Para a instalação dos implantes imediatos é importante que 

o profissional avalie a quantidade e qualidade óssea, oclusão 

do paciente, hábitos deletérios ou não, técnica cirúrgica 

e saúde geral do paciente. Além da instalação do implante, 

outra fase muito importante para reabilitação funcional e 

estética do implante é a confecção de prótese provisória, 

visto que, com a provisionalização imediata sobre implantes 

pode-se realizar um condicionamento gengival para receber 

a coroa definitiva obtendo um formato natural do perfil de 

emergência, além de atender as demandas estéticas do 

paciente logo após a cirurgia (Balderrama et al , 2021). O 

condicionamento tecidual e a avaliação correta do fenótipo 

gengival do paciente é importante durante o planejamento 

do tratamento, se tornando ainda mais importante para as 

terapias com implantes em áreas estéticas uma boa condição 

dos tecidos moles é necessária para a longevidade de 

tratamentos com implantes dentários. Visto que, os tecidos 

moles periimplantares são semelhantes ao periodonto de 

proteção, sendo importante para oferecer uma barreira contra 

a agressão bacteriana ao tecido ósseo. (Nagai et al, 2021)

Paciente sexo masculino, 32 anos, leucoderma, sem 

complicações de saúde ou doenças de base ou alergias, 

compareceu à clínica particular relatando dor no incisivo 

central superior direito após alguns anos de trauma oclusal. 

Ao exame clínico, foi observado hiperemia da gengiva marginal 

e profundidade de sondagem vestibular de 12 mm (figura 1).

1
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A macrogeometria dos implantes Arcsys, com corpo cilíndrico 

e ápice cônico, bem como as roscas trapezoidais, favorecem 

a estabilidade primária, aumentando consideravelmente as 

taxas de provisionalização imediata. No presente caso, obteve-

se uma estabilidade primária de 60N.cm, possibilitando a 

realização de estética imediata (figura 2).

Após a instalação do implante, foi realizada a reconstrução do 

alvéolo com o posicionamento de uma membrana reabsorvível 

(Genderm, Baumer) e preenchimento do GAP vestibular com 

0,5g de substituto ósseo sintético Nanosynt FGM (figura 3).

A presença de um tecido gengival saudável ao redor 

de implantes dentários, com adequada faixa de tecido 

queratinizado, é considerado um dos fatores primordiais 

não só para a estética, mas principalmente para o sucesso 

em longo prazo. (Gomes, 2015) Com intuito de melhorar 

a qualidade e estética dos tecidos moles periodontais, foi 

realizado um enxerto de tecido conjuntivo subepitealial 

removido do palato através da técnica de Zucchelli e 

posicionado na área receptora através da tunelização dos 

tecidos periimplantares (Figura 4)

Na mesma sessão foi realizada a instalação do componente 

protético para prótese cimentada (munhão Arcsys FGM 

3x6x3,5) e confeccionada uma prótese provisória sobre 

transferente multifuncional Arcsys FGM 3x6, onde foi 

capturado com resina flow um dente de estoque compatível 

com o tamanho e cor dos dentes adjacentes (figura 5).

Durante a anamnese, o mesmo relatou que não poderia 

ficar sem um dente ausente naquela região, devido ao 

comprometimento estético e funcional na área. Para 

o planejamento do caso, foi solicitada uma tomografia 

computadorizada Cone Beam da região do elemento 

dentário 11. Ao avaliar o exame de imagem foi visualizado 

reabsorção externa, sendo indicada a extração do 

elemento dentário com instalação imediata do implante. 

Sob anestesia local (Articaína 4% com Epinefrina 

1:100.000), terminal infiltrativa na região vestibular e 

anestesia infiltrativa do nasopalatino, incisão intrasucular 

e sindesmotomia sem descolamento da papila foi realizada 

a extração de forma minimamente traumática com a 

utilização de periotomo.  Após a extração, foi realizada 

a fresagem única com broca de 2.4 mm para instalação 

de implante cone morse 3,3x11 Arcsys FGM. O implante 

foi posicionado através do approach palatino e com 

uma distância de 2 mm da tábua vestibular e a 5 mm da 

margem gengival. Este posicionamento ápico coronal é 

imprescindível para a correta formatação das distâncias 

biológicas, visto que o implante cone morse deve estar 

2 mm infraósseo, somado aos 3 mm para formação das 

distâncias biológicas (epitélio do sulco, epitélio juncional e 

adaptação conjuntiva).
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Através deste relato de caso, conclui-se que a técnica 

de implantação imediata, associada a reconstrução 

da parede vestibular, enxerto conjuntivo subepitelial e 

provisionalização imediata é segura e eficaz, diminuindo o 

número de consultas e tempo de tratamento e maximizando 

resultados clínicos estéticos de manutenção da arquitetura 

óssea e gengival dos tecidos periimplantares. ■

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final, foi realizada a cimentação provisória com Temp 

Bond e sutura suspensório para tracionamento coronal do 

retalho. Após 15 dias o paciente voltou para remoção de 

sutura e avaliação pós-operatória (Figura 6).

Após 90 dias de osseointegração e maturação dos 

tecidos periimplantares (foto 7), o paciente recebeu alta e 

foi liberado para confecção da coroa definitiva.

6
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Figs. 8 a 10  Acompanhamento de 6 meses.
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CIRURGIA GUIADA 
ARCSYS E SEUS 
DIFERENCIAS

A cirurgia virtual guiada não é uma novidade 

no mundo da implantodontia. Porém, também 

não podemos dizer que será o futuro da nossa 

especialidade. A cirurgia guiada está vivendo o 

seu momento mais preciso e confi ável, através 

do desenvolvimento de tomógrafos, scanners e 

softwares cada vez mais precisos, inteligentes 

e intuitivos, e, portanto, deve ser considerada o 

presente da implantodontia de alta performance. 

Atualmente, há o entendimento que a grande 

vantagem do procedimento guiado é a precisão 

e rapidez do mesmo. A partir do momento que 

compreendemos que este pode ou não ser feito 

de maneira “fl apless” (sem retalho), as indicações 

da cirurgia guiada passaram a ser exatamente 

as mesmas das indicações cirurgias à mão livre. 

Ou seja, podemos abrir o retalho para fazer uma 

regeneração óssea guiada ou então associar um 

enxerto conjuntivo, mas sem perder a precisão do 

posicionamento 3D do procedimento guiado.

Autor: Dr. Bernardo Passoni
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Além disso, a cirurgia virtual guiada aproxima o cirurgião-

dentista mais experiente daquele que está iniciando na 

especialidade, o que nivela por cima a nossa profi ssão. 

No entanto, a premissa básica para entrar no mundo 

guiado é saber fazer também à mão livre. E mesmo para 

os cirurgiões mais experientes, é importante fazer um 

curso específi co, seja teórico ou hands on, para aprender 

os macetes da técnica e do próprio kit Arcsys CGA.

Portanto, que a cirurgia virtual guiada é o presente da 

implantodontia todos nós sabemos. Mas como o sistema 

Arcsys de cirurgia guiada pode infl uenciar positivamente 

o seu consultório? A partir de agora, vou tentar elucidar 

alguns diferencias da CGA (cirurgia guiada Arcsys), que 

vocês não encontrarão em outro sistema.

Talvez a maior contraindicação da cirurgia guiada seja a 

limitação da abertura de boca. Normalmente, o paciente 

necessita de uma abertura de boca maior do que 5 

mm, isto porque as brocas do kit guiado são em média 

10 mm maiores do que as brocas convencionais para 

compensar a distância entre a anilha do guia cirúrgico até 

a plataforma do implante. Pensando em abranger o maior 

número de casos possíveis, a FGM criou as brocas “Small”, 

que são compensadas em apenas 5 mm. Evidentemente, 

não são todos os comprimentos de implante que 

conseguiremos instalar com esta broca, no entanto ela 

permite a instalação até 9 mm.

E a melhor parte é que isso já vem no Kit CGA e não precisa 

ser adquirido à parte.

Outro diferencial é a possibilidade de instalação 

dos implantes curtos, não permitida na maioria dos 

sistemas do mercado. Aqui, com a CGA, conseguimos 

instalar implantes de 4.3x5 e também 5x5, tornando 

o procedimento mais seguro mesmo nestes casos 

mais limítrofes. Para fresagem dos implantes curtos o 

sistema também possui brocas específi cas, as quais são 

chamadas de brocas “Short”.

Ainda, em relação a fresagem e instalação dos implantes, 

a indicação de torque da chave de contra-ângulo é de 

até 35µm. Quando atingimos esta estabilidade, não é 

necessário remover esta chave. Pensando em facilitar 

o procedimento, a FGM criou uma chave adaptadora que 

transforma a chave de contra-ângulo em chave de catraca, 

o que permite fi nalizar a instalação com tranquilidade.

Além disso, o sistema Arcsys permite a compensação 

da profundidade de instalação do implante. A instalação 

do mesmo, é guiada em todas as direções, inclusive a 

profundidade. Quando o batente da chave de instalação 

encosta na anilha do guia, chegamos na profundidade 

ideal estabelecida no software. Mas caso seja necessário 

aprofundar mais o implante por algum motivo, não é 

necessário remover o guia. Somente, troca-se a chave 

de contra-ângulo pela chave de catraca convencional 

que também vem compensada naqueles 10 mm que já 

falamos anteriormente. 

Então caros colegas, caso ainda não conheçam, 

convido-os a entrar na implantodontia digital através 

de mais essa inovação da FGM Dental Group: O Kit 

CGA (cirurgia guiada Arcsys), o melhor, mais completo e 

compacto do mercado.

Confira o artigo 
do Prof. Dr. 

Bernardo Passoni:
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AVALIAÇÃO INICIAL

Paciente R.S.F., sexo masculino, 61 anos de idade compareceu 

na clínica odontológica privada após sofrer um trauma 

no elemento dentário 21 (Fig. 1). O exame clínico mostrou 

mobilidade na coroa e a fratura horizontal foi confirmada ao 

exame radiográfico periapical (Figs. 2 e 3), sendo indicada a 

remoção cirúrgica da raiz e a reabilitação com implante.

 Após o exame tomográfico, o caso foi montado virtualmente 

no programa da 3Shape Implant Studio e realizado o 

planejamento para a exodontia atraumática do resto radicular 

(Fig. 4), visando preservar a estrutura óssea circunjacente e 

facilitar a cirurgia de instalação do implante imediato. O sistema 

de implante escolhido foi o Arcsys da FGM Dental Group.

TRATAMENTO DE FRATURA EM INCISIVO 
CENTRAL SUPERIOR, COM REABILITAÇÃO 
ATRAVÉS DE IMPLANTE IMEDIATO 
REALIZADO COM GUIA CIRÚRGICA VIRTUAL: 
RELATO DE CASO CLÍNICO

Autores: Ms. Augusto Bessa e Ms. Íris Sol

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 61 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Paciente procurou atendimento após sofrer um trauma no 
elemento dentário 21.
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TRATAMENTO EXECUTADO

Com o auxílio do guia cirúrgico impresso a partir do 

planejamento virtual (Fig. 7), foi executada a instrumentação 

cirúrgica para instalação de um implante 3,8 mm x 13 mm 

(Fig. 8). O implante foi instalado (Fig. 9) e ancorado no alvéolo. 

Um munhão protético Arcsys de medida de 3 mm x 6 

mm e transmucoso de 4,5 mm foi ativado definitivamente 

seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. Foi 

feito o preenchimento com o substituto ósseo Nanosynt 

granulação 500 a 1000µm (Fig. 10), da FGM, associado à 

fibrina de L-PRF picotada.. 

Uma provisória foi confeccionada imediatamente através 

da coroa fraturada, respeitando a zona crítica (Fig. 11). 

Após o polimento e acabamento foi cimentada ao munhão 

com cimento provisório (Figs. 12 e 13).

1

Previamente à cirurgia, foi 

planejada a guia cirúrgica 

virtual, unindo o arquivo 

STL do escaneamento ao 

arquivo DICOM da tomografia 

em software específico de 

planejamento (Figs. 5 e 6).

Fig. 5  Planejamento para guia cirúrgico 3Shape  |  Fig. 6  Relatório cirúrgico aprovado.

Fig. 3  Remoção da coroa fragmentada  |  Fig. 4  Extração atraumática do elemento dentário do 21.

Fig. 1  Exame clínico inicial  |  Fig. 2   Fratura do elemento dentário do 21 confirmada através do Raio X periapical.

2

3 4

5 6
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Após 4 meses de espera para a remodelação óssea do 

alvéolo e a osseointegração do implante, partiu-se para 

execução do enxerto de tecido conjuntivo, melhorando a 

estética rosa peri-implantar. Após essa etapa cicatrizada  

(Fig. 14), foi planejada a reabilitação protética, também 

realizada no fluxo digital. Para isso, foi utilizado o Scan Body 

para munhão, que foi projetado com uma janela de inspeção 

para facilitar a visualização desse ao componente protético 

(Figs. 15 e 16). Foi realizada a seleção e fotografia das cores 

para enviar ao laboratório (Fig. 17).

Fig. 7  Guia cirúrgico  |  Fig. 8  Broca cirúrgica de perfuração de acordo com a guia  |  Fig. 9  Instalação do implante  |  Fig. 10  Preenchimento 
com Nanosynt e L-PRF  |  Fig. 11  Provisória confeccionada  |  Fig. 12  Coroa provisória cimentada  |  Fig. 13  Implante instalado e coroa 
provisória capturada.

7 8

9 10 11

1312

14 15 16

Fig. 14  Estética Periimplantar após a cicatrização do enxerto de tecido conjuntivo  |  Fig. 15  Janela de inspeção do Scan Body do munhão
Fig. 16  Escaneamento do munhão protético
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Fig. 17  Seleção de cores  |  Fig. 18  Perfil de emergência.  |  Fig. 19  Prova da coroa definitiva. Observa-se o encaixe entre a coroa e o tecido  |  
Fig. 20  Cimentação final.
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Sabendo que a biblioteca dos implantes e componentes 

Arcsys estão disponíveis nos softwares da 3Shape, o 

cadista planejou, desenhou e fresou um casquete em 

zircônia e fez a estratificação da cerâmica. Ao remover a 

provisória foi observado o perfil de emergência cicatrizado 

com o tecido posicionado favoravelmente (Fig. 18).

O caso foi finalizado com adaptação perfeita (Fig. 19) e 

a cimentação protética definitiva foi realizada (Fig. 20). A 

substituição de elementos dentários na região anterior 

utilizando o fluxo digital resulta em uma maior rapidez no 

ato cirúrgico e facilita o dia a dia da clínica, aumentando o 

conforto, a precisão e a qualidade dos resultados. ■

17 18

2019
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SISTEMA ARCSYS, 
UMA CONEXÃO 
PROTÉTICA ESTÁVEL, 
REVERSÍVEL E DE 
FÁCIL UTILIZAÇÃO

Ao longo dos anos, diferentes tipos de conexões 

entre componentes protéticos e implantes dentários 

osseointegráveis têm sido desenvolvidos e estudados1, 

entretanto, a utilização de parafusos ainda é o método 

mais comum de fi xação para próteses sobre implante. 

Exalta-se muito a reversibilidade dos sistemas 

parafusados, mas por outro lado, o afrouxamento ou 

fratura dos parafusos de fi xação dos intermediários é 

uma complicação frequente 2,3.

Autor: Dr. Rodrigo Melim Ferreira
Graduado em Odontologia, Especialista em Prótese 
Dentária, Mestre em Odontologia e Coordenador dos 
cursos de Prótese Dentária no IOA e Unique Cursos.
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Entre as conexões parafusadas temos as conexões cônicas internas e 

as não cônicas (que podem ser internas ou externas). As conexões cônicas 

internas possuem menor índice de infi ltração bacteriana no implante e 

micromovimentação quando comparadas a conexões não cônicas, o que resulta 

em menor índice de afrouxamento dos intermediários e maior estabilidade da 

crista óssea marginal ao longo dos anos4. Já as conexões tipo cone morse 

friccionais dispensam parafusos, uma vez que a fi xação dos componentes se 

dá pelo atrito do cone macho (componente protético) às paredes internas do 

implante (cone fêmea). Seu uso teve origem em um conceito da engenharia 

mecânica5, no qual a baixa conicidade das paredes (que pode variar de 1 a 

3 graus) gera alta pressão de contato entre os componentes e resulta em 

embricamento a baixa conicidade da câmara (até 3 graus), gerando rompimento 

das camadas de óxidos de superfície, viabilizando a microfusão das porções 

ásperas, fenômeno conhecido como solda a frio6.

Esta conexão apresenta alta resistência à tração, entretanto, pode ser 

rompida por forças de cisalhamento7. Acredita-se que as repetidas forças 

exercidas durante a mastigação, quando direcionadas verticalmente ao longo 

eixo do implante possam intensifi car o embricamento mecânico entre os 

componentes protéticos e implantes, aumentando a retenção. Os estudos 

clínicos acerca deste tipo de conexão relatam altos índices de sucesso 8,9,10.

Fig. 1  Esquema 
demonstrando a 
angulação das paredes 
internas e conexão do 
intermediário no interior 
do implante.

3º Cone
Macho

Cone
Fêmea

3º3º
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IMPLANTE ARCSYS
Ø 3.3 mm

IMPLANTE ARCSYS
Ø 3.8 mm

IMPLANTE ARCSYS
Ø 4.3 mm

IMPLANTE ARCSYS
Ø 5.0 mm

IMPLANTE ARCSYS
Ø 6.0 mm

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

Na busca de obtenção de uma conexão estável o sistema 

Arcsys foi desenvolvido com paredes internas com 

inclinação de 3o, sendo 1,5o em cada lado. Respeitando assim 

os requisitos para ser considerado uma conexão morse 

verdadeira, buscando eliminar intercorrências relacionadas a 

soltura de componentes protéticos. Para obter reversibilidade 

o sistema desenvolveu chaves de remoção dos componentes, 

que encaixam-se sobre os mesmos, permitindo o movimento 

de rotação que causa o cisalhamento da conexão. Assim, 

o sistema oferece a estabilidade do morse verdadeiro e a 

reversibilidade em um mesmo sistema.

O design interno dos implantes Arcsys é o mesmo para 

toda a linha de implantes, diferentes diâmetros e inclusive 

os implantes short, fazendo com que qualquer intermediário 

protético disponível no sistema seja compatível com todos 

os implantes, permitindo assim grande redução no estoque 

dentro do consultório. A diferença entre os diferentes 

diâmetros de implante se dá na espessura da parede externa.

8 mm 9 mm 11 mm 13 mm

8 mm7 mm 9 mm 11 mm 13 mm

8 mm7 mm5 mm

5 mm

5 mm

9 mm 11 mm 13 mm

Fig. 2  Diâmetro interno de todos os implantes 
da linha Arcsys é o mesmo, possibilitando a 
utilização de um mesmo componente protético 
em qualquer implante do sistema.
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Além disso, o sistema disponibiliza cicatrizadores 

fabricados em PEEK, que permitem a personalização 

com resinas e até a confecção de provisório sobre o 

cicatrizador. Os transferentes também são fabricados em 

PEEK, o que os torna multifuncionais. O transferente de 

todos os componentes protéticos, além de possibilitar a 

moldagem, pode ser customizado para ser utilizado como 

cilindro de proteção ou para confecção de um provisório.
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Fig. 3  Figura 3 – Cicatrizador 
e transferentes em PEEK
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AVALIAÇÃO INICIAL

Após anamnese detalhada o paciente apresentava um 

bom estado de saúde geral. Durante o exame clínico e 

radiográfico foi detectado dente 46 com fratura radicular 

e raízes residuais do dente 47.

MANUTENÇÃO ÓSSEA ALVEOLAR
COM NANOSYNT E IMPLANTES DENTÁRIOS 
HEXÁGONO EXTERNO VEZZA

Autores: Dr. Diego Bazan e Dr. Fábio Lorenzoni

FINAL

INICIAL

Paciente do sexo masculino, 57 anos de idade.

QUEIXA PRINCIPAL:

Necessidade de exodontias e implantes dentários.
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TRATAMENTO EXECUTADO

PASSO A PASSO

A opção de tratamento para o caso foi realizar exodontias 

das raízes residuais do dente 47 e do elemento 46, visando 

preservar ao máximo o osso remanescente. Para isso 

utilizamos no dente 46, para o seccionamento radicular, 

ultrassom cirúrgico. Após as exodontias, realizamos a 

curetagem dos alvéolos e irrigação abundante com soro 

fisiológico 0,9%. Os alvéolos foram preenchidos com 

Nanosynt e suturados, aproximando as bordas da ferida. 

Após 12 meses, o paciente retornou para instalação 

dos implantes dentários. Pudemos perceber uma boa 

regeneração do tecido ósseo com boa manutenção do 

volume do osso alveolar. Após anestesia e descolamento 

cuidadoso do retalho, realizamos então a fresagem, 

utilizando o protocolo de fresagem única com as brocas 

para bom assentamento da plataforma do implante.

Como ambos os implantes tiveram um bom travamento 

(implante do 46 com 45N.cm e implante do 47 com 

60N.cm) optamos por instalar os cicatrizadores e aguardar 

um período de 3 meses. Passado o período de osseointe-

gração, partimos para a reabilitação protética com coroas 

metalocerâmicas confeccionadas sobre uma ucla calcinável 

de base de CoCr. A opção pela ucla calcinánel se deu devido 

a pequena quantidade de mucosa ceratinizada formando 

um sulco peri-implantar raso (1 mm). ■

1

2

Fig. 1  Exame radiográfico inicial  |  Fig. 2  Condição clínica inicial  |  Fig. 3  Alvéolos após a  exodontia.

3
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Fig. 4  Alvéolos preenchidos com Nanosynt  |  Fig. 5  Fechamento primário da ferida.

Fig. 6  Radiográfica com 12 meses de acompanhamento  |  Fig. 7  Aspecto clínico após 12 meses. Notar boa manutenção do volume alveolar.
Fig. 8  Aspecto clínico do osso alveolar regenerado  |  Fig. 9  Instalação dos implantes Vezza.

4 5

6 7

98
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PRODUTOS FGM UTILIZADOS

Fig. 12  Coroas definitivas instaladas. 
Notar excelente saúde peri-implantar.
Fig. 13  Radiografia periapical de 
acompanhamento.

Fig. 10  Cicatrizadores instalados  |  Fig. 11  Aspecto clínico após 3 meses.

12

10 11

13
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fi xa e oclusão – Portugal  |  Professor e coordenador do 
curso Excelência em Reabilitação Oral - ECO Academy

LEONARDO FERNANDES DA CUNHA 
Professor de Dentística da Universidade de Brasília – 
UnB 

LÍVIA ROBERTA MALPELI GOMES 
Graduação em Odontologia pela FOAr UNESP/
Araraquara  Mestre em Ciências da saúde pela 
UNB/DF.   Profª no curso de Odontologia do Centro 
Universitário Euro-Americano UNIEURO  |  Profª 
pós-graduação em Dentística e Prótese Dentária 
Brasília/DF.  |  Atua consultório particular na área de 
Reabilitação Oral

LUANY NAIARA CACHOROSKI HALAIKO
Graduação em Odontologia pela universidade estadual 
de Ponta Grossa 2018  |  Especialização em Endodontia  
IOA/ Orbis 2021

LUIS FERNANDO BESSEL
Mestre em Prótese Dentária  |  Especialista em 
Implantodontia

LUÍS HENRIQUE FISCHER
Mestre em Ortodontia pela Universidade Cidade de 
São Paulo (2006). Especialista em Implantodontia 
pela UniAvan (2018)  |  Especialista em Harmonização 
Orofacial (Uniavan, 2021).
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Normas para aprovação 
de casos clínicos

Padronizando a qualidade dos casos clínicos publicados na revista FGM 
News (ISSN nº 2358-8888), a FGM informa a seus parceiros os critérios para 
recebimento de casos clínicos com intenção de publicação. Confi ra:

LUIS MORGAN
Professor da FO/UFMG  |  Especialista em Dentística 
FOB/USP  |  Mestre e Doutor FO/UFMG  |  Pós-Doutor 
ICEX/UFMG  |  Autor do livro “Pinos pré-fabricados: do 
convencional ao digital”

MANOELA ABREU DE ALMEIDA
Especialista em Ortodontia  |  Especialista em Endodontia

MARA LEME
TPD do Mara Leme Laboratório – Curitiba

MARCOS BARCELEIRO
Especialista, Mestre e Doutor em Dentística  |  Professor 
Associado IV da Universidade Federal Fluminense, 
Campus Nova Friburgo  |  Professor do Mestrado em 
Odontologia da UFF Nova Friburgo  |  Vice-Presidente do 
Grupo Brasileiro de Professores de Dentística

MARIA CAROLINA ERHARDT
Professora Associada de Anatomia Dental e Dentística 
da UFRGS  |  Especialista, Mestre e Doutora em 
Dentística pela UNICAMP-SP  |  Vice-Coordenadora do 
Curso de Extensão em Clareamento Dental da UFRGS

MARISTELA LOBO
Doutora em Clínica Odontológica - Área de Dentística 
(Fop Unicamp)  |  Mestre em Odontologia - Área de 
Cariologia (Fop Unicamp)  |  Especialista em Periodontia 
- EAP APCD  |  Profa. dos cursos de Pós-Graduação em 
Odontologia Estética e Especialização em Periodontia 
do Senac – SP.    Profa. de cursos de imersão em 
Perio-Implantodontia Plástica e Visagismo Orofacial  
|  Coordenadora da Especialização e do Mestrado em 
Harmonização Orofacial da Faculdade São Leopoldo 
Mandic – SP   Editora-chefe da Revista Face (Vm Com).

MATEUS BRAZ
Ceramista master - Laboratório Mateus Braz Personalize 
Dental  |  Ministrou cursos de morfologia dental no 
Instituto Murilo Calgaro, Paulo Batisttela e America 
Lantina.  |  Palestrante APDSP  |  Consultorias ela Odonto 
Mega e Ivoclar.

MICHELE VIVAS
Especialista em Dentistica Restauradora São Leopoldo 
Mandic - Rio de Janeiro/RJ  |  Especialista em 
Endodontia - São Leopoldo Mandic - Rio de Janeiro/RJ  
|  Professora do Instituto R2 Odontologia   Professora do 
curso de Especialização em Dentística Restauradora - 
São Leopoldo Mandic - Rio de Janeiro/RJ

MIGUEL ABRÃO
Proprietário do Laboratório singulares - Maringá - PR

NAYARA COUTO DE OLIVEIRA
Graduanda da Universidade de Brasília – UnB

ORLANDO REGINATTO
Pós-graduado em prótese (ABO) Florianópolis    
Especialista em ortodontia (THUM)  |  Graduado (UFSC).

PATRICIO RUNNACLES
Especialista em Prótese  |  Especialista em 
Implantodontia  |  Mestre em Implantodontia  |  Doutor 
em Dentística Restauradora  |  Professor Universidade 
Estadual de Ponta Grossa

PAULO GABRIEL WARMLING
Graduação em Odontologia pela UFSC  |  Especialista 
e Mestre em Dentística Restauradora pela UFSC  
Professor dos cursos de Pós-graduação equipe 
DentísticaX e Rede IOA  |  Professor das disciplinas de 
Dentística na UNISUL

PEDRO JADER AGOSTINHO MACÊDO
Especialista em Implantodontia (COESP) e em Prótese 
Dentária (UFRN)  |  Pós-graduado em Cirurgia Guiada 
de Implante (DSP Biomedical), Cirurgia Oral (CBCTBMF), 
Prótese Fixa (COESP), Dentística Estética (CRO-PB), 
Ortodontia Corretiva (NEAO), Ortodontia Individualizada 
Capelozza (NEAO), Harmonização Orofacial (DIFNE), 
Processos de Aprendizagem na Área de Saúde 
(CEFOR-PB)  |  Professor nas disciplinas de Prótese Fixa 
e Implantodontia (Graduaçao - UNIESP)  |  Professor 
do curso Expert em Implantodontia (Expertise)  |  
Professor do curso de Facetas em Resina e Fotografi a 
Odontológica (PJ Ortoimplantes)  |  Diretor Clínico (PJ 
Ortoimplantes)

POLYANE MAZUCATTO QUEIROZ
Graduada em Odontologia pela Universidade Estadual 
de Londrina (UEL)  |  Mestre e Doutora em Radiologia 
Odontológica pela Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas (FOP-
Unicamp)  |  Pós-doutoranda na Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) de São José dos Campos  |  Docente 
no curso de graduação em Odontologia e no programa 
de Mestrado Profi ssional em Odontologia do Centro 
Universitário Ingá (Uningá).

RAFAEL CURY CECATO
Doutorando em Odontologia - Área de Concentração em 
Implantodontia (UFSC - SC)  |  Mestre em Odontologia 
- Área de Concentração em Implantodontia (UFSC 
- SC)  |  Professor dos cursos de especialização em 
implantodontia e prótese/implantodontia do IOA - 
Joinville-SC  |  Especialista em Periodontia (PUC - PR)  
Consultor científi co sênior (Biomateriais) na empresa 
FGM Produtos Odontológicos (SC).

RAPHAEL MONTE ALTO 
Doutor em Dentística (UERJ)  |  Prof. Associado da 
disciplina de Clínica Integrada (UFF)  |  Palestrante 
Nacional e Internacional  |  Autor do Livro: Reabilitação 
Estética Anterior: O Passo a passo da rotina clínica

RICARDO DE SOUZA MAGINI
Professor titular da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC)  |  Professor do Programa de 
Pós-Graduação em Odontologia da UFSC, área de 
concentração de Implantodontia  |  Especialista, Mestre e 
Doutor em Periodontia pela Universidade de São Paulo-
Faculdade de Odontologia de Bauru.

ROBERTHA TULIO DA SILVA MACIEL 
BRAUN DOS SANTOS
Presidente da Comissão Científi ca de Sedação do 
Conselho Regional de Odontologia do RJ - CRORJ  
Diretora da Sociedade Brasileira de Anestesia e 
Sedação em Odontologia - SOBRASO  |  Diretora da 
Associação Brasileira de Analsegia Inalatória com 
Óxido Nitroso e Sedação Consciente em Odontologia - 
ABASCO  |  Delegada Regional do CRORJ  |  Mestre em 
Odontopediatria  |  Autora do Livro Odontológico Infantil: 
Doutora Alegria em meu Dentinho Especial

RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE
Professor Associado de Dentística da FAO UFMG    
Professor Titular de Clínica Integrada da FO de Itaúna    
Especialista, Mestre e Doutor em Dentística pela UNESP 
Araraquara-SP  |  Pós Doutorando em Dentística pela 
FOP-UNICAMP.

RODRIGO MELIM FERREIRA
Especialista em Prótese Dentária – UFSC  |  Mestre 
em Odontologia (Área de Concentração Prótese 
Dentária) – UNINGÁ  |  Professor dos Cursos de 
Especialização em Prótese Dentária e Implantodontia 
Unique Cursos (Florianópolis)  |  Coordenador dos 
Cursos de Pós-Graduação de Prótese Dentária 
Instituto Oral Esthetic – Lages.

RODRIGO REIS
Master of Science em Odontologia Restauradora e 
Biomateriais pela University of Michigan (EUA)  |  Doutor 
em Odontologia pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ)  |  Especialista em implantes UNESA/RJ.

SANDRA KALIL BUSSADORI
Doutora e mestre pela FOUSP e Pós-Doutora em 
Ciências pelo Departamento de Pediatria e Ciências 
Aplicada à Pediatria da UNIFESP/EPM  |  Professora 
do Curso de Mestrado e Doutorado em Ciências da 
Reabilitação e em Biofotônica aplicada às Ciências da 
Saúde da Universidade Nove de Julho  |  Professora 
coordenadora dos Cursos de Especialização e 
Aperfeiçoamento em Odontopediatria da APCD/Central 
em São Paulo  |  Professora titular da Clínica Infantil da 
UNINOVE – Universidade Nove de Julho e UNIMES - 
Universidade Metropolitana de Santos.

SHIZUMA SHIBATA 
Graduação em Odontologia pela UFSC  |  Especialista, 
Mestre e Doutor em Dentística Restauradora pela 
UFSC  |  Professor dos cursos de Pós-graduação equipe 
DentísticaX e Rede IOA   |  Professor das disciplinas de 
Dentística Uniavan Balneário Camboriú 

THAÍS THOMÉ FELDENS
Professora Associada de Anatomia Dental e Dentística 
da UFRGS  |  Especialista em Dentística pela UFRGS  
Mestre e Doutora em Dentística pela USP-SP    
Coordenadora do Curso de Extensão em Clareamento 
Dental da UFRGS

THIAGO ROBERTO GEMELI
Membro da Academia Brasileira do Sono  |  Mestrando 
em Ortodontia  |  Especialista em Ortodontia  |  
Especialista em Implantodontia  |  Pós-graduado 
em Cirurgia Oral Menor  |  Damon System Certifi ed 
Provider  |  Coordenador dos cursos de Implantodontia 
e Implanto-Prótese IOA-Joinville  |  Consultor 
Científi co na empresa FGM.

UBIRACY GAIÃO
Professor do Capacitá Dental Training – Curitiba

VANESSA KELLY RODRIGUES TAVARES MACÊDO 
Especialista em Ortodontia e Ortopedia facial (COESP)
Pós-graduada em Cirurgia Oral Menor (COESP)  |  Pós-
graduada em Endodontia (COESP)  |  Credenciada em 
Alinhadores Ortodonticos (LineaAlign)

VITÓRIA BEATRIZ SOUZA DA SILVA
Graduanda da Universidade de Brasília – UnB
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