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CRÓNICA

PORQUE NUNCA PUBLICAMOS (EU E O MEU IRMÃO HARRY LÉVY)

T inha previsto escrever uma crónica chamada “Isto é tudo um putedo”, falando do estado a que chegou a medicina  
dentária em Portugal…,no entanto, achei prematuro, deixando-a para o fim desta minha colaboração com a revista…se 

tiver fim…
Um dos problemas dos portugueses, em geral, é a falta de capacidade de criticarem e até de se autocriticarem. Como  

muito bem disse o meu grande amigo Pinto dos Santos, há uma grande confusão entre o que fazemos e o que somos  
– “somos o que fazemos e o que fazemos é o que somos” – e uma crítica ao que fazemos é logo interpretada como algo  
pessoal. E como somos todos “amigos”, calamo-nos quando vemos ou ouvimos algo de errado. Ora esse facto é, segundo 
esse meu amigo, e partilho dessa opinião, um obstáculo sério ao desenvolvimento.

Isto vem a propósito de uma história que vou aqui contar.
Não sei já em que ano, num congresso da OMD, ouvi uma sequência desenfreada de “asneiras”, numa daquelas conferên-

cias com muito “copy-paste” de artigos, para dar à audiência uma ideia de muito saber. Para isso, ligo o meu computador e 
procuro, mas há quem insista neste esquema, o que me deixa completamente irritado. A mim, interessa-me é o que a pessoa 
faz ou fez, os resultados obtidos e as suas opiniões pessoais baseadas na sua experiência e fracassos. A medicina dentária é 
uma arte baseada na ciência e não no vomitar de artigos.

Falava-se sobre a zircónia e o famoso lascamento (“chipping”) das cerâmicas cosméticas sobre as infraestruturas. O que 
eu vi, nos poucos casos mostrados, era um desenho aberrante das infraestruturas, sem qualquer sentido, engrossando-se 
a base, como se dessa forma se aumentasse a resistência, e diminuindo o espaço de colocação das cerâmicas cosméticas…
além de que não era dado qualquer tratamento à zircónia antes da colocação dessas cerâmicas.

No final pedi a palavra e qual não foi o meu espanto ao ver o ar incomodado da mesa e do moderador, tendo uma discus-
são que podia ser útil e esclarecedora, acabado de forma abrupta porque eu estaria a “exagerar” e nem conhecia os famosos 
artigos de uma colega suíça. Nada de mais estúpido, porque conhecia bem esses artigos, que nada traziam de novo. 

Nesse dia, verifiquei que neste país as discussões sobre certos temas em congressos são olhadas de soslaio, já que errada-
mente, e repito-o, pensamos que “somos o que fazemos e o que fazemos é o que somos”, incapazes da aceitação de críticas 
construtivas. Também por isso, somos “uma espécie de país”, com a mania de alguns pensarem que são os DDTs também na 
nossa área; normalmente muito “científicos”, mas quando “espremidos” verificamos rapidamente ausência de “sumo” e até 
de “conteúdo”…coitados.

Porque nunca publicamos um conceito de desenho de infraestruturas em zircónia, com aproximação ao que se passa na 
natureza (podem desde já chamar “biomimetic design” «kkkkkkk»), a que chamamos de Strong-life concept – fá-lo-emos 
neste “Pimenta na Língua”.

No  início, em 2008, o nosso projecto era de integrar o SLC (strong life concept) dentro dos programas de cad-cam dos téc-
nicos dentários. As principais empresas de cad cam acolheram o projeto com muito interesse mas nunca foram capazes de 
o desenvolver. Depois chegou a época do “REI Emax“ e o conceito de estruturas biométricas passou de moda. Por fim, hoje, 
está ainda pior. Para baixar ainda mais o custo das próteses, a dentisteria caiu na fresagem do  monolítico,  glazeado, que 
representa, genericamente, um fracasso estético.... E hoje em dia quase ninguém quer voltar ao “trabalho fino”, ao traba-
lho de precisão, normalmente por falta de competências. O tempo passou e finalmente, não queremos entrar em luta com 
as montanhas de asneiras da “Dentisteria Tik Tok”, como os moinhos de vento de Cervantes. Assim, Dom Quixote e Sancho  
Pança passaram a outros novos projetos muito interessantes, e a vida continua.

Nesta primeira figura vemos a diferença do desenho entre uma estrutura clássica, homotética e com o nosso conceito:
nas figuras seguintes o desenho geral das modificações das infraestruturas.

Dr. João Pimenta, Académico Honorário da Academia Brasileira 
de Odontologia.

Harry Lévy
Fig.1. Diferença de desenho de três estruturas.
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Propositadamente, apresento as conclusões em francês, em homenagem ao meu 
grande amigo e ceramista Harry Lévy, com quem desenvolvi esta ideia, que nos tem 
dado excelentes resultados e com a qual evitamos muitos problemas, entre os quais 
os famosos lascamentos/chippings.

Aos que não me quiseram ouvir nesse dia, reflitam sobre o assunto…só evoluímos 
se criticarmos e discutirmos.

«Si nous prenons deux éprouvettes d’oxyde de zirconium de 20 mm de longueur, 4 mm de 
largeur et 0,7mm d’épaisseur. Sur l’une des deux éprouvettes, il y a une nervure de 0,4 mm 
sur le dessus selon le design SLC. Nous choisissons une valeur de 15 mm pour l’écartement 
entre les points fixes et 1000 Mpa comme module de rupture (ZrO2). En appliquant la formule 
précédente, on obtient une résistance de 87 Newtons pour l’éprouvette standard contre 177 
Newtons pour l’éprouvette SLC. Cela représente une augmentation de 103% de la résistance 
en flexion».�

Fig.2. Esvaziamento nas zonas em que não é necessário haver 
zircónia.

Fig.3. Reforço dos ângulos.

Fig.4. Colocação de nervuras de reforço. Fig.5. Posição dos conectores.

Fig.6. Forma dos conectores. Fig.7. Arco inferior dos conectores.

Fig.8. Linhas de força do desenho.

F= force de rupture (en Newtons, N)
M= Module de rupture (en Méga-Pascals, Mpa)
e = Epaisseur de l’éprouvette (en mm) (au carré!)
l = Largeur de l’éprouvette (en mm)
E = Ecartement entre les deux points fixes (en mm) 

Fig. 9-Esquemas dos testes realizados.


