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 O quarto “Simpósio Internacional sobre Fon-
tes de Luz em Odontologia” (“4th International 
Symposium on Light Sources in Dentistry) foi rea-
lizado na Faculdade de Odontologia da Universi-
dade Dalhousie, na cidade de Halifax, província 
da Nova Escócia, Canadá, no período de 4 a 5 de 
novembro de 2016.

O organizador das quatro edições deste even-
to foi o Professor e Pesquisador Dr. Richard Price, 
que convidou aproximadamente 50 participantes 
de diferentes países. Dentre os participantes, im-
portantes nomes que atuam no assunto do even-
to, entre pesquisadores, clínicos e fabricantes de 
equipamentos fotoativadores foram convidados. 
Dr. Price convidou quatro pesquisadores brasilei-
ros para participar deste último simpósio, sendo 
eles os Profs. Drs. Carlos José Soares (da Área 
de Dentística e Materiais Odontológicos da Uni-
versidade Federal de Uberlândia, MG), Ivo Carlos 
Correa (do Departamento de Prótese e Materiais 
Dentários da Faculdade de Odontologia da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro) e Marcelo 

AP

Giannini (do Departamento de Odontologia Restau-
radora da Faculdade de Odontologia de Piracicaba 
da Universidade Estadual de Campinas), além do 
aluno de Doutorado Carlos Alberto Kenji Shimoka-
wa (do Departamento de Dentística da Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Paulo).

O objetivo deste evento foi discutir os avan-
ços na tecnologia da fotoativação, a qualidade, os 
cuidados e o desempenho dos equipamentos na 
fotoativação de resina do tipo Bulk Fill. Um tema 
diferente tem sido proposto para cada reunião, 
sendo este debatido entre os conferencistas e, 
no final, é elaborado um “consenso” em que to-
dos participantes definem as diretrizes para as 
condições atuais e futuras sobre o tema em ques-
tão. Cada participante tem a função de divulgar 
os assuntos discutidos e difundir o “consenso” 
estabelecido nos seus respectivos países de ori-
gem. No último encontro de 2016 foi estabele-
cido o seguinte “consenso”, que descrevemos a 
seguir: “Instruções para o uso de compósitos do 
tipo Bulk Fill - 2016”.
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