COLUNA CONVIDADO

Consenso de 2015: Dicas para
ajudar a escolher seu próximo
aparelho de fotoativação

O

terceiro “Simpósio Internacional sobre Fontes
de Luzes para Fotoativação Aplicadas em
Odontologia” (3rd International Symposium
on Light Sources in Dentistry) foi realizado na Faculdade de Odontologia da Universidade Dalhousie, na
cidade de Halifax, estado da Nova Escócia, Canadá,
no período de 24 a 26 de junho de 2015.
O organizador das três edições deste evento foi
o professor e pesquisador, doutor Richard Price, que
convidou aproximadamente 40 participantes de diferentes países. Dentre os participantes, importantes
nomes que atuam no assunto do evento, entre pesquisadores, clínicos e fabricantes de aparelhos de fotoativação. Neste último evento, Dr. Price convidou três
pesquisadores brasileiros para participar deste simpósio, sendo eles os professores doutores Ivo Carlos
Correa (do Departamento de Prótese e Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro), César Augusto Galvão Arrais (do Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa) e Marcelo Giannini (do
Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade
Estadual de Campinas).
O objetivo deste evento foi discutir os avanços na
tecnologia da fotoativação, a qualidade e desempenho
dos aparelhos, as técnicas clínicas de fotoativação, os
cuidados que os Cirurgiões-Dentistas e auxiliares devem
ter durante os procedimentos clínicos e como deve ser
a manutenção dos equipamentos de fotoativação com
relação a sua funcionalidade e desinfecção. Para cada
reunião, tem sido proposto um tema diferente, o qual é
debatido entre os conferencistas, e no final dela é elaborado um “consenso” em que todos participantes definem
as diretrizes para as condições atuais e futuras sobre o
tema em questão. Cada participante tem a função de
divulgar os assuntos discutidos e difundir o “consenso”
estabelecido nos seus respectivos países de origem. No
último encontro de 2015 foi estabelecido o seguinte “consenso”, que descrevemos na imagem ao lado:
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