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Princípios Gerais de
Anatomia
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Ossos do crânio 
A cabeça óssea é dividida em:

1. NEUROCRÂNIO (porções superior e posterior do crânio), composta por 8 

ossos que envolvem e protegem a porção cefálica do SNC, o enféfalo.

2. VISCEROCRÂNIO (anterior e inferior), composto por 14 ossos da face, 6 

ossos da audição (3 em cada orelha média) e 1 osso hióide.

1. Parietal.

2. Temporal.

3. Occipital.

4. Frontal.

5. Esfenóide.

6.Zigomático.

7. Mandíbula.

8.Etmóide.
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Músculos da Mastigação
ELEVAÇÃO da mandíbula - Masseter, pterigóídeo MEDIAL e temporal.

ABAIXAMENTO da mandíbula - Ventre ante digástrico, milo-hiódeo.

PROPULSÃO da mandíbula - Pterigóideo LATERAL.

RETROPROPULSÃO da mandíbula - Feixe horizontal do musculo temporal

LATERALIDADE da mandíbula - Ação do pterigóideo MEDIAL E LATERAL do 

lado de trabalho e pelo temporal no lado de balanceio.

MÚSCULO
TEMPORAL

MÚSCULO
MASSETER

MÚSCULO
PTERIGÓIDEO MEDIAL

MÚSCULO
PTERIGÓIDEO 
LATERAL
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Músculos da Língua

São divididos em: 

Extrinsecos: 

1. Longitudinal Superior

2. Gênioglosso

3. Hioglosso

4. Estiloglosso

5.Palatoglosso

6.Gênio-Hióideo

7.Milo-hioideo

e Intrinsecos: Sentido longitudinal, 

vertical e transverso.
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Músculos da Deglutição
1. Digástríco, ventre anterior.

2. Digástrico, ventre posterior.

3. Estilo-hióideo.

4.Hilo-hióideo.

5. Gênio-Hioideo.

6 e 7. Gênioglosso.
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Função Neuromuscular
O equilíbrio dinâmico dos músculos da cabeça e do pesçoco é possível através 

do estímulo proveniente de vários receptores sensoriais.

AÇÃO REFLEXIVA: Pode ser mono ou polissináptica.

REFLEXO MIOTÁTICO (MONOSSINÁPTICO) (MANDÍBULA): Gera contração

como resposta protetora a um estímulo, repentino de um músculo esquelético.

Determinante do tônus muscular dos músculos elevadores da mandíbula. É 

localizado e epsilateral.

REFLEXO NOCICEPTIVO (POLISSINÁPTICO): Inibe os músculos elevadores

e evita que a mandíbula se feche (contraí os fluxos e inibe os extensores). 

Interneurônios excitatórios dirigem-se às fibras eferentes, estimulando os 

músculos de abertura mandibular. É um reflexo à um estímulo nocivo e dessa 

forma é considerado um reflexo protetor. No sistema mastigatorio esse torna-se

ativo quando um objeto resistente é encontrado durante a mastigação.
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Nervos Cranianos

HIPOGLOSSO
XII

OLFÁTÓRIO
I

ÓPTICO
II

OCULOMOTOR
III

TROCLEAR
VI

TRIGÊMIO
V

ABDUCENTE
VI

FACIAL
VII

VESTÍBULOCOCLEAR
VII

GLOSSOFARÍNGEO
VII

VAGO
VII

ACESSÓRIO
VII
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NERVO TRIGÊMIO - (NC V)
Subdivide-se em três ramos calibrosos que saem do gânglio trigeminal na fossa 

média do crânio:

V 1 - Nervo oftálmico: Penetra no crânio pela fissura orbital superior.

V 2 - Nervo maxilar: Penetra no crânio pelo forame REDONDO.

V 3 - Nervo mandibular: Penetra no crânio pelo forame OVAL.

Origem: SNC (parte lateral da ponte, na fossa posterior do crânio). 

Considerado o maior nervo do crânio, com características aferentes e eferentes. 

Constituído de uma pequena raiz motora e de uma raiz sensorial (tripartida) 

maior. É um nervo misto com fibras motoras que estão relacionadas aos 

músculos da mastigação e as do tipo sensitivas, 

enviam mensagens dos olhos, glândulas lacrimais, 

pálpebras, dentes, gengivas, lábios, palato, pele da 

face e couro cabeludo. 

V1V2V3
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ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM)
É a articulação entre a parte escamosa do osso temporal e o processo condilar 

da mandíbula. É sinovial, diartroidal. Possui uma superfície articular avascular,

composta por um tecido conectivo fibroso, em vez de cartilagem hialina. 

Componentes: Cavidade articular do osso temporal, tubérculo articular do osso

temporal, disco articular, processo condilar da mandíbula e ligamento.

Movimentos da ATM: 

ABERTURA: Afasta as arcadas uma da outra.

OCLUSÃO: Fechamento da mandíbula.

PROTUSÃO: Movimento em sentido anterior.

RETRUSÃO: Movimento em sentido posterior.

ROTAÇÃO: O côndilo gira dentro da cavidade articular.

TRANSLAÇÃO: O côndilo desliza  da cavidade articular até o tubérculo 

articular e retorna.

LATERALIDADE: leve movimento da mandíbula de um lado para o outro.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



LINFONODOS
Linfonodo normal: Tamanho aproximado de uma ervilha (1 cm), é indolor à 

palpação, liso, móvel e de consistência macia.

Linfonodos metastáticos: Linfonodo tumoral fixo, com aumento de volume, 

com superfície irregular, aspecto endurecido sem dor a palpação (maioria). 

CERVICAL PROFUNDO

MAXILAR

BUCAL

MANDIBULAR

SUBMENTONIANO

SUBMANDIBULAR

PRÉ-AURICULAR

PÓS-AURICULAR

OCCIPITAL

CERVICAL SUPERFICIAL

SUPRACLAVICULAR

JUGULAR INTERNO

Linfonodo inflamado ou infectado: 

Aumentado de volume, 

doloroso à palpação 

ou movimentação da 

cabeça ou pescoço do

paciente, liso, 

temperatura 

aumentada

(sinal flogístico) e 

móvel.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



GLÂNDULAS SALIVARES
As glândulas salivares secretam saliva e podem ser divididas em glângulas 

MAIORES e MENORES. As glândulas salivares maiores são: parótida, 

submandibular e sublingual, que se apresentam em pares, direitos e esquerdos. 

As glândulas menores são as labiais, molares, palatinas e linguais. 

Glândula

Parótida

Glândula

Submandibular

Glândula

Lingual
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GLÂNDULA PARÓTIDA
Ocupa o espaço parotídeo, situa-se entre o músculo esternocleidomastóideo e 

a borda anterior do ramo da mandíbula, do arco zigomático ao ângulo da 

mandíbula.

Inervada pelas fibras motoras parassimpáticas do nervo glossofaríngeo e fibras 

sensitivas do nervo aurículotemporal.

Apesar de ser a maior glândula salivar a parótida produz apenas 25% do 

volume total de saliva. A glândula parótida produz uma saliva do tipo serosa, 

ou seja, fluída e aquosa.

Seu ducto excretor é denominado Ducto

Parotídeo ou Ducto de Stensen. Na 

cavidade bucal, uma pequena elevação 

mucosa, na altura do segundo molar,

marca a abertura desse ducto.

Glândula

Parótida

Glândula

Submandibular

Glândula

Lingual
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GLÂNDULA SUBMANDIBULAR
Ocupa a parte posterior do espaço fascial submandibular, triangulo submandi-

bular, do pescoço. A maior parte da glândula está situada superficialmente ao 

Músculo milo-hióideo e a menor parte da glândula, ou profunda, envolve a parte 

posterior do músculo milo-hióideo.

É segunda maior glândula salivar e produz cerca de 60 a 65% da produção 

total de saliva. A saliva produzida por essa glândula é um secreção mista 

(serosa e mucosa).

Abre-se no assoalho bucal através da carúncula sublingual, por meio do 

Ducto de Wharton. O nervo lingual 

passa abaixo do ducto de Wharton de 

lateral para medial na região posterior do 

assoalho bucal.

Glândula

Parótida

Glândula

Submandibular

Glândula

Lingual
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GLÂNDULA SUBLINGUAL
Situada superiormente ao músculo milo-hióide e separada da mucosa oral por 

uma fina mucosa. Aloja-se na fossa sublingual medial ao corpo mandibular e 

anterior à glândula submandibular. Não é encapsulada.

É a menor glândula salivar maior e produz cerca de 10% do volume total de 

saliva. Assim como a glândula submandibular sua secreção é mista. 

Apresenta de 8 a 20 ductos sublinguais menores (acinares), ou ductos de 

Rivinus, que coalecem para formar um ducto sublingual principal, também 

chamado de ducto de Bartolin.

A sua inervação é feita por fibras motoras 

parassimpáticas do nervo corda do tímpano, 

ramo do nervo Facial. Sua vascularização é 

dada pelas artérias sublingual e submentual. 

Glândula

Parótida

Glândula

Submandibular

Glândula

Lingual
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ARTICULAÇÕES FIBROSAS DO CRÂNIO
As articulações fibrosas do crânio são constituídas por várias camadas de 

tecido conjuntivo fibroso, estabelecendo a união entre os ossos (suturas) ou 

entre dentes e o osso alveolar (gonfose).

SUTURA 
TEMPOROPARIETAL 

SUTURA 
CORONAL 

GONFOSE 

SUTURA 
SAGITAL 
SUTURA 
SAGITAL 

SUTURA 
LAMBDÓIDE
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Notação dental - Sistema ISO/FDI
Representa os dentes de cada hemiarco através de uma numeração. A notação 

dentária é empregada para se representar os números de dentes existentes em 

cada espécie animal de uma maneira gráfica resumida:

19, 29, 39 E 49 Dentes Permanentes Supranumerários.

61 62 63 64 65         69

21 22 23 24 25 26 27 28      29      

31 32 33 34 35 36 37 38      39

71 72 73 74 75        79      

49        48 47 46 45 44 43 42 41

89           85 84 83 82 81      

 59          55 54 53 52 51

19        18 17 16 15 14 13 12 11      

D E

59, 68, 79 e 89 Dentes Decíduos Supranumerários.

Hemi-arco 
Inferior 
Direito

Hemi-arco 
Superior 

Esquerdo

Hemi-arco 
Inferior 

Esquerdo

Hemi-arco 
Superior 
Direito
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Anestesiologia
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Anestésicos Locais
São agentes que bloqueiam de modo reversível a condução de impulsos nas 

fibras nervosas. 

Mecanismo de Ação: Reduzir a permeabilidade dos canais iônicos aos íons 

sódio, impedindo a despolarização pelo bloqueio da condução.

5) apresentar alto índice terapêutico;

6) deve manter suas propriedades ao 

ser combinado com outros agentes;

7) deve ser esterilizável sem perda de 

propriedades;

8) não ser alergênico e não causar 

dependência.

Propriedades desejáveis: 

1) Ação específica e reversível;

2) possuir rápido tempo de início de 

ação com duração de ação adequada;

3) ser efetivo por injeção ou aplicação 

tópica e não ser irritante ao tecido 

injetado.

4) não causar dano permanente às 

estruturas nervosas e não ser tóxico;
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COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO ANESTÉSICA

DROGA ANESTÉSICA LOCAL: Bloqueio da condução nervosa

AGENTE VASOCONSTRITOR: + Profundidade e + duração da anestesia; 

menos absorção do anestésico local e do vasoconstritor.

CLORETO DE SÓDIO - Isotonicidade da solução.

ÁGUA DESTILADA - Diluente para o volume.

(META) BISSULFITO DE SÓDIO: antioxidante (preservador para o 

agente vasoconstritor). Importância: o paciente tem uma maior sensação de 

queimação (desconforto) quando se utiliza um tubete ’’mais velho’’. 

Atentar-se para alérgias a esse componente. 

METILPARABENO: Agente bacteriostático*. 

*NÃO É MAIS USADO EM ANESTÉSICOS DE DOSE ÚNICA.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Mecanismo de ação dos anestésicos

1. Deslocamento de íons cálcio do sítio receptor dos canais de sódio, que 

permite...

2. A ligação da molécula de anestésico local a esse sítio receptor, 

produzindo...

3. O bloqueio do canal de sódio, e uma...

4. Diminuição na condutância de sódio(Na), que leva à...

5. Depressão da taxa de despolarização elétrica, e a... 

6. Falha em obter o nível do potencial de limiar, juntamente com uma... 

7. Falta de desenvolvimento dos potenciais de ação propagados, chamado de...

8. Bloqueio de condução. 
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Alterações de Sensibilidade
ANESTESIA - Desaparecimento total de uma ou mais modalidades de 

sensibilidade após estimulação adequada.

HIPOESTESIA - Diminuição da sensibilidade.

HIPERESTESIA - Aumento na sensibilidade.

ALODINIA - Dor provocada/produzida por estimulo que normalmente não 

provoca dor.

PARESTESIA - Alteração na sensibilidade, não dolorosa. Insensibilização da 

região. (resolução espontânea em 8 semanas).

ALGIA - Dor em geral.

DISESTESIA - Alteração na sensibilidade. (subdivide-se em HIPO e HIPER).

HIPOALGESIA - Sensibilidade diminuida a estímulos NOCIVOS.
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Divisão da Anestesia Local
1. ANESTESIA EXTRA-ORAL. 

2. ANESTESIA INTRA-ORAL. 

   2.1. ANESTESIAS TERMINAIS.

      2.1.1. Superficiais ou tópicas - Só Anestesia tecidos moles.

      2.1.2. Profundas (infiltrativas) - A solução anestésica entra em contato com 

      as teminações periféricas sensitivas.

   2.2. Anestesia por bloqueio.

      2.2.1. Regional (campo) - Uma região é anestesiada, porém dentro de um 

      limite.

      2.2.2. Troncular (condução) - A anestesia é depositada nas mediações de 

      um tronco nervoso.

Obs: Usa-se a troncular quando à intervenção cirúrgica necessita insensibilizar 

3 ou mais dentes, quando está indicada a anestesia terminal infiltrativa como 

em inflamações ou osso mais denso.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Anestesia Local
A  TRONCULAR POR BLOQUEIO: 

Área de um tronco do nervo.

B. REGIONAL POR BLOQUEIO:

Área de um ramo do nervo.

C. TERMINAL POR BLOQUEIO:

Área próxima a terminação nervosa. 

A

B c
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Anestesicos Locais - Cuidados especiais
Prilocaína e Articaína - não devem ser utilizadas em pacientes gestantes, pois 

podem levar a metamoglobinemia, tanto a mãe, quanto o feto.

Prilocaína - apresenta felipressina como seu vasoconstritor, podendo estimular 

contrações uterinas.

Mepivacaína - deve ser evitada na gestação e na lactação, pois possui má 

metabolização pelo bebê. O período ideal para procedimentos em gestantes é 

o 2° trimestre. Procedimentos mais invasivos ou fora desse período, devem ser 

realizados após o nascimento do bebê.

Pacientes diabéticos - é contra indicado uso de Adrenalina, pois provoca a 

quebra de glicogênio em glicose podendo causar hiperglicemia.

Articaína - é considerado de duração intermediária, sua biotransformação se 

inicia no plasma e sua meia vida plasmática é menor que a dos outros 

anestésicos, isso faz com que seja excretada com mais rapidez pelos rins.

Pacientes idosos dependem da situação de saúde para escolha do anestésico.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Anestesicos Locais - Cuidados especiais
Indicações:

GESTANTES - Lidocaína, epinefrina.

IDOSOS - Articaína, epinefrina (depende do a.

HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E CARDIPATAS: Prilocaína, felipressina.

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Anestesicos Locais - Cálculo de Tubetes
1 ° Passo

Quantos mg de 

anestésico possui cada 

TUBETE?

2 ° Passo

Qual a dosagem 

máxima por peso 

corporal?

3 ° Passo

determinar a dose 

máxima em tubetes?

100ml - 3g

100 ml - 3000mg

1 ml - 30 mg 

Ex: lidocaína 3%

4,4 mg x 65 kg 

Ex: 286 mg 

1 ml --30mg

1,8 ml - x = 54 mg

1 tubete   -- 54 mg

x tubetes -- 286 mg

286mg  = 5,29 tubetes 

54mg

0,5% = 9 mg

1% = 18 mg

2% = 36 mg

 

1 tubete possui 1,8 ml

Ex: Lidocaina 3%

3% = 54 mg

4% = 72 mg 

dose máxima 

recomendada

(malamed)

peso do 

paciente
x
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Anestésicos
BUPIVACAÍNA: 0,5% (430 ≅) LONGA DUR. - Potência e cardiotoxicidade 

4x maior que a lidocaína. 1:200:000, dose máx. 1,3 mg, máx. abs. de 90mg 

de 10 tubetes.

MEPIVACAíNA: 2% com epinefrina 1:100:000 ou 3% sem vaso - Potência 

similar a lidocaina.

LIDOCAÍNA: 2% com epinefrina 1:100:000 ou 1:200:000 - Droga padrão do 

grupo, dose máxima 4,4 mg, máx. absorção de 300mg e máximo de 8,3 

tubetes;

PRILOCAíNA: 3% com felipressina 0,03 U/ml: Potência similar a lidocaina 

menos tóxica que a LIDO E MEPI, porém sobredosagem aumenta o risco de 

METEROGLOBINA no sangue. (cuidado com pacientes ANÊMICOS, 

CARDIO E COM PROBLEMAS RESPIRA.) DOSE MÁXIMA 6 mg, máx. abs. 

400g e 7 tubetes;

ARTICAÍNA - 4% COM EPINEFRINA 1:100:000 ou 1:200:000. 

- 
D

U
R

A
Ç

Ã
O

 +
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Anestésicos Locais - ARTICAÍNA
POTÊNCIA- Baixa (2).

TOXIXIDADE - Baixa (2).

VASODILATAÇÃO - Intermediária.

GESTANTE (classificação de risco para o feto) - C.

INÍCIO DA AÇÃO - 1 a 2 minutos. 

METABOLIZAÇÃO - Plasma sanguíneo e hepático.

CONCENTRAÇÃO - 4%.

DOSE MÁXIMA - 7 mg/Kg 500 mg  

É um anestésico HÍBRIDO (éster-amida). Indicado para pacientes com 

insuficiência hepática (HEPATOTÓXICOS).

OBS: HEPATO = FÍGADO Junto com a prilocaína são os anestésicos 

que mais apresentam casos de parestesias 

mandibulares. Também pode levar a

 metemoglobinemia! Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Anestésicos Locais - PRILOCAÍNA
POTÊNCIA- Baixa (2).

TOXIXIDADE - Baixa (1).

VASODILATAÇÃO - Leve.

GESTANTE (classificação de risco para o feto) - B.

INÍCIO DA AÇÃO - 3 a 4 minutos. 

METABOLIZAÇÃO - Hepático.

CONCENTRAÇÃO - 3 a 4%.

DOSE MÁXIMA - 6,0 mg/Kg 400mg*(5ª edição, 2001) e 8 mg/Kg 600 mg*

(6ª edição, 2013)

É um anestésico do tipo amida. 

Junto com a articaína são os anestésicos que mais apresentam 

casos de parestesias mandibulares. Também pode levar a 

metemoglobinemia! Não usar com pacientes ANÊMICOS,  

CARDIOPATAS E COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Anestésicos Locais - LIDOCAÍNA
POTÊNCIA- Baixa (2).

TOXIXIDADE - Baixa (2).

VASODILATAÇÃO - Intermediária.

GESTANTE (classificação de risco para o feto) - B (MAIS APROPRIADA).

INÍCIO DA AÇÃO - 2 a 3 minutos. 

METABOLIZAÇÃO - Hepático.

CONCENTRAÇÃO - 1  e 2% (com e sem vaso) e 5%(tópica).

DOSE MÁXIMA - 4,4 mg/Kg 300mg*(5ª edição, 2001) e 7 mg/Kg 500 mg*

(6ª edição, 2013)

É um anestésico do tipo amida e considerada uma droga PADRÃO OURO. 

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Anestésicos Locais - BUPIVACAÍNA
POTÊNCIA- Alta (4).

TOXIXIDADE - Baixa (2).

VASODILATAÇÃO - Alta.

GESTANTE (classificação de risco para o feto) - C.

INÍCIO DA AÇÃO - 6 a 10 minutos. 

METABOLIZAÇÃO - Hepático.

CONCENTRAÇÃO - 0,5%.

DOSE MÁXIMA - 1,3mg/Kg - 90mg* (5ª edição, 2001) e 2 mg/Kg 90 mg* 

(6ª edição, 2013).

É um anestésico do tipo amida.

Indicado para procedimentos de longa 

duração.

Evitar o uso em crianças pelo risco de 

auto-lesão.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Anestésicos Locais - MEPIVACAÍNA
POTÊNCIA- Baixa (2).

TOXIXIDADE - Baixa (2).

VASODILATAÇÃO - Leve.

GESTANTE (classificação de risco para o feto) - C.

INÍCIO DA AÇÃO - 1,5 a 2 minutos. 

METABOLIZAÇÃO - Hepático.

CONCENTRAÇÃO - 2% com vaso e 3% sem vaso.

DOSE MÁXIMA - 4,4 mg/Kg 300mg* (5ª edição, 2001) e 6,6 mg/Kg 400 mg*

(6ª edição, 2013)

É um anestésico do tipo amida.
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Vasoconstritores
São drogas que promovem a contração dos vasos sanguíneos e combatem à 

ação dilatadora dos anestésicos e, controlam a perfusão tecidual (fluxo 

sanguíneo). Vantagens: 

. 

AMINA SIMPATOMINÉTICA

Agem sobre os receptores adrenérgicos alfa 

e beta das paredes dos vasos sanguíneos e 

da maioria dos tecidos do organismo.

. 

Catecolaminas

epinefrina(adrenalina), noradrenalina, 

levonordefrina(corbadrina), dopamina, 

isoprotenol.. 

NÃO-SIMPATOMINÉTICA

FELIPRESSINA: Droga analóga da 

vasopressina.

. 

- Aumento da qualidade (profundiade) da anestesia.              - Diminuem o sangramento local.

- Aumenta a duração de ação do Anest. Local.                       - Minimiza o risco de texicidade. 

TIPOS DE VASOS CONSTRITORES:

Não-Catecolamina: 

Anfetamina, efedrina, metafentamina, 

fenilefrina, metaraminol, metoxamine.
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Metemoglobinemia
Condição na qual há o desenvolvimento de um estado de cianose na ausência 

de anormalidades cardíacas ou respiratórias. Quando a condição é severa, o 

sangue apresenta cor de chocolate e sinais e sintomas clínicos, incluindo 

depressão respiratória e síncope. A morte embora rara, pode ocorrer.

O anestésico local injetável PRILOCAÍNA pode produzir meteroglobinemia em 

pacientes com metero. subclínica, quando administrado em altas doses. O 

anestésico tópico BENZOCAÍNA também pode induzir a condição.

. 

Os sinais e sintomas aparecem 3 a 4 horas após a 

administração. O tratamento requer a administração 

intravenosa lenta de azul de metileno 1%(15mg/kg ou 

0,2mg/Ib). Obs: Não responde a adm. de oxigênio.
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Técnicas Anestésicas Intra-orais
1. SUB-MUCOSA: Quando a solução anestésica é depositada no tecido mole

que cobre a zona interna e por difusão, através da região.

2. SUPRAPERIOSTEAL: Punciona-se a mucosa, fazendo com que a ponta da

agulha penetre até a região submucosa, junto ao periósteo sem penetrá-lo.

3. SUBPERIOSTEAL: O anestésico é depositado sob o periósteo, junto ao osso.

4. INTRA-SEPTAL: É realizada por punção no septo ósseo de dois dentes 

contínuos.

5. INTRA-ÓSSEA: tem como objetivo a anestesia da max. ou mand. por meio 

de depósito do agente anestésico. no osso medular (esponjoso), entre as 

corticais ósseas. (Faz a trepanação da área com brocas).

6. PERIDENTAL: Consiste em injetar-se no ligamento alvéolo dental, 

introduzindo a agulha sob a borda da gengiva no lado mesial do dente.

7. INTRAPULPAR: Consiste na deposição distal de anestésico na câmara 

pulpar do paciente.

. 
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Fatores que afetam a ação dos anestésicos locais

pKa - Velocidade de início da ação.

LIPOSSOLUBILIDADE - Potência anestésica.

LIGAÇÃO PROTÉICA- Duração.

ATIVIDADE VASODILATADORA - Potência anestésica e vasodilatação.

DIFUSIBILIDADE NO TECIDO NÃO-NERVOSO - Início da ção.
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Anestésicos Locais e pKa
Tecidos que apresentam quadros inflamatórios podem dificultar a ação de 

anestésicos locais, isso ocorre devido à diminuição do pH na região inflamada, 

dificultando a dissociação da solução anestésica.

Explicando: Tecidos inflamados ficam ácidos, essa acidez impede que ocorra a

dissociação do sal anestésico. O que pode ser feito é um bloqueio a distância. 

Isso acontece por causa de uma propriedade dos sais anestésicos chamada 

pKa (constante de dissociação dos sais anestésicos), em outras palavras, o 

pKa é o pH onde teremos 50% das moléculas ionizadas, a partir dele a solução

anestésica começa a fazer efeito, ou seja, em uma solução anestésica (pH 3,0)

ele precisa aumentar seu pH para fazer efeito(ex: 7,6 na mepi. 8,1 na bupi) e se

o tecido está inflamado o pH não subir e a solução não vai funcionar. 

Quanto maior o pKa, maior o tempo de latência para a solução fazer efeito. 

Fatores que afetam a ação 
dos anestésicos locais
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Bloqueio Regional (Maxila)
Nervo Alveolar Superior Anterior (N. ASA): bloqueio do nervo infra-orbitário. 

Áreas anestesiadas: Polpas dos incisivos centrais superiores até o orbitário até

o canino, polpas dos pré-molares sup., raiz M-V dos 1º molar sup., periodonto V 

e osso desses dentes, pálpebra inferior lateral do nariz e lábio superior.

Nervo Alveolar Superior Médio (N. ASM): Áreas anestesiadas: Polpas do 1º e 2º

pré-molares s, raíz M-V do 1º MS, mucosa period. e osso subjacente.

 Bloqueio da tuberosidade. (bloqueio Nervo Alveolar Superior Posterior (N.ASP):

zigomático). Áreas anestesiadas: Polpas do 1º, 2º e 3º MS (Exceção: Raiz MV

do 1º MS), tecido periodontal e mucosa vestibular + osso.

 Bloqueio do nervo incisivo ou do esfenopalatino). Áreas Nervo nasopalatino:

anestesiadas: Porção anterior do palato duro (do 1ºPM direito (face M) até o 

esquerdo).

Áreas anestesiadas: Palato duro e tecidos sobrejacentes Nervo palatino maior: 

posterioremente até o 1º pré-molar e medialmente até a linha média.
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Inervação Maxilar

Nervo Palatino

maior
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Médios
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Superiores 

Posteriores

Nervo Nasopalatino
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Injeção Supraperiosteal - Inltração Local

ÁREAS ANESTESIADAS - Toda a região inervada

pelos grandes ramos terminais deste plexo. Polpa

e área da raiz do dente, periósteo vestibular, 

tecido conjuntivo, membrana mucosa.

TÉCNICA: Agulha curta. Deve-se introduzir a 

agulha.na altura da prega mucovestibular acima 

do ápice do dente a ser anestesiado.

Bisel voltado para o osso. .     
XPrega mucovestibular
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Bloqueio do Nervo Alveolar Superior Anterior
(Outro nome: Bloqueio do nervo infra-orbitário)

ÁREAS ANESTESIADAS - Polpas dos incisivos 

centrais superiores até o canino; 72% dos 

pacientes: Polpas dos pré-molares sup. e raiz 

M-V do 1º molar sup. periodonto V e osso 

desses dentes, pálpebra inferior, aspecto 

lateral do nariz e lábio superior.

TÉCNICA: Agulha de longa de calibre 25. Área

de introdução: Altura da prega muco-vestibular

diretamente sobre o 1º PMS. Área-alvo: 

Forame infra-orbitário. Afastar o lábio e 

introduzir a agulha lentamente até o toque com o osso (agulha paralela com o 

eixo longitudinal do dente). .     

X
Prega MV
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Bloqueio do Nervo Alveolar Superior Médio
Está presente em apenas 28% da população.

ÁREAS ANESTESIADAS - Polpas do 1º e 

2ºpré-molares S, raíz MV do 1º MS, mucosa 

periodontal e osso subjacente dos mesmos.

TÉCNICA: Agulha curta (calivre 25 ou 27). 

Deve-se introduzir a agulha na altura da 

prega mucovestibular acima do 2º PMS.

Área-alvo: Osso maxilar acima do ápice do

2ºPMS. Bisel voltado para o osso. .     
Prega mucovestibular
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Bloqueio do Nervo Alveolar Superior Posterior

ÁREAS ANESTESIADAS - Polpas do terceiro, 

segundo e primeiro molares superiores (raiz MV

do 1ªMS não é anestesiada em 28%), tecido 

periodontal e mucosa vestibular + osso 

subjacente a esses dentes.

TÉCNICA: Agulha curta (calivre 25). Área de 

introdução: Altura da prega mucovestibular 

acima do 2º MS. Avançar a agulha para cima, 

para dentro e para trás em um só movimento.

Bisel voltado para o osso. .     

45°
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Bloqueio do Nervo Palatino Maior

ÁREAS ANESTESIADAS - Porção Posterior do

palato duro e tecidos moles sobrejacentes 

anteriormente até o 1º pré-molar e medialmente 

até a linha média.

TÉCNICA: Agulha longa (calibre 27). Área de 

introdução: Tecidos moles levemente anterior

ao forame palatino maior. Referência: Junção 

do processo alveolar maxilar e osso palatino. 

Bisel voltado para os tecidos moles palatinos. 

Colocar um cotonete na junção do processo 

alveolar palatino maxilar com o palato duro.   
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Bloqueio do Nervo Nasopalatino

ÁREAS ANESTESIADAS - Porção anterior 

do palato duro (tecidos moles e duros) desde

a face mesial do 1ºPMS direito até a face mesial 

do 1ºPMS esquerdo.

TÉCNICA: Agulha curta (calibre 27). Área de 

introdução: Mucosa palatina imediatamente 

lateral à papila incisiva. Bisel voltado para os 

tecidos moles palatinos. Aproximar-se em um 

ângulo de 45º com a papila, comprimir com um

cotonete a papila e penetrar até a agulha até 

tocar o osso do forame incisivo.

Bloqueio do nervo incisivo ou do esfenopalatino.
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Nervo Alveolar Inferior (BNAI): Dentes Inferiores até alinha média, Corpo da 

mandíbula, porção inferior do ramo. Muco perios. V, membrana mucosa anterior 

ao 1º PMI (nervo mentoniano), 2/3 anteriores da língua e assoalho oral, tecidos 

moles e periósteo lingual (nervo lingual)..

Nervo Bucal(Anest. Regional): Tecidos moles vestibulares e periósteo bucal da 

região de molares inferiores.

 Bloqueio da tuberosidade.Nervo Mentoniano (Anest. Regional):

Áreas anestesiadas: Palato duro e tecidos sobrejacentes Nervo Incisivo: 

posterioremente até o 1º pré-molar e medialmente até a linha média.

 Bloqueio de Glow-Gates: Áreas anestesiadas: Dentes inferiores até a linha 

média; mucoperiósteo e mucosa V; 2/3 ant da língua e soalho da boca; tecidos 

moles ling uais e periósteo; Corpo da mandíbula, porção inferior do ramo; pele 

sobre o zigomático, porção posterior da bochecha e região temporal.

Bloquio de Vazinari-Akinosi: . NAI, incisi., mentual, lingual milohiói.Nervos anes

   

Bloqueio Regional (Maxila)
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Bloqueio do Nervo Alveolar Inferior
ÁREAS ANESTESIADAS - Dentes 

Inferiores até alinha média, Corpo da 

mandíbula, porção inferior do ramo. Muco 

Perios. V, membrana mucosa anterior ao 

1º PMI(Nervo mentoniano), 2/3 anteriores 

da língua e assoalho oral, tecidos 

moles e periósteo lingual(nervo lingual)..

TÉCNICA: Agulha longa (calibre 25). Área de introdução: 

Mucosa da face medial do ramo mandibular, na intersecção 

de 2 linhas: Uma horizontal(altura da injeção) e 

outra vertical (Plano ântero-posterior da injeção). 

Técnica: Inserir a agulha numa posição de 3/4 

entre a borda anterior do ramo da mand. e a parte 

mais profunda na rafe pterigomandibular. Agulha acima dos molares.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Bloqueio do Nervo Bucal

ÁREAS ANESTESIADAS - Tecidos moles 

vestibulares e periósteo bucal da região de 

molares inferiores.

TÉCNICA: Agulha longa (calibre 25). Área de 

introdução: Membrana mucosa distal e 

vestibular, até o molar mais distal no arco. 

Bisel voltado para o osso durante a injeção. 

Introduzir a agulha na mucosa vestibular 

distal do molar mais distal presente no 

arco mandibular.

Bloqueio do nervo incisivo ou do esfenopalatino.
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Bloqueio do Nervo Mentoniano

ÁREAS ANESTESIADAS - Mucosa da boca 

anterior ao forame mentoniano(ao redor do

segundo pré-molar) até a linha média e pele

do

TÉCNICA: TÉCNICA:  Agulha curta (calibre 

25 ou 27). Área de introdução: Prega muco 

vestibular no forame mentoniano ou 

imediatamente anterior a ele. Bisel voltado 

para o osso.Perfurar a mucosa no local da 

injeção no canino ou 1ºPM, orientando a 

seringa para o forame mentoniano.
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Bloqueio do Nervo Incisivo
ÁREAS ANESTESIADAS - Mucosa vestibular 

anterior ao forame mentoniano(ao redor do

segundo pré-molar) até a linha média, lábio 

inferior e pele do mento, fibras nervosas 

pulpares para os pré-molares, caninos e 

incisivos.

TÉCNICA: TÉCNICA:  Agulha curta (calibre 

25 ou 27). Área de introdução: Prega muco 

vestibular no forame mentoniano ou 

imediatamente anterior a ele. Bisel voltado 

para o osso. Perfurar a mucosa no local da 

injeção no canino ou 1ºPM, orientando a 

seringa para o forame mentoniano.
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Bloqueio do Nervo Lingual

ÁREAS ANESTESIADAS - 2/3 anteriores da 

língua, assoalho bucal, tecidos moles línguais

e periósteo de toda a hemi-arcada.

TÉCNICA: Introduzir a agulha na posição 3/4

entre a borda anterior do ramo da mandíbula e

a rafe pterigomandibular (para o bloqueio do 

alveolar inferior), encostar no osso e recuar 1mm

para o bloqueio do nervo lingual na mesma região.

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Técnica de Vazirani-Akinose

NERVOS ANESTESIADAS - 

1.Alveolar inferior 

2. Incisivo 

3. Mentoniano 

4. Lingual

5. Milo-Hióideo

Técnica de boca fechada da mandibula.

Indicação: Aberturamandibular limitada.

x
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Paciente Gestante

ATENÇÃO!

máximo de dois tubetes por secção!

Anestésico indicado é a 

LIDOCAINA!

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Cirurgia
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Classicação da pressão arterial
Classificação

Normal

pré-hipertensão/

elevada*

Hipertensão

estágio 1

Hipertensão

estágio 2

Hipertensão 

estágio 3

(SBC, 2016)

≤ 120 e 

80mmHg

121-139 e 

81-89mmHg

140-159 e ou

90-99mmHg

160-179 e ou

100-109mmHg

≥180 e ou

110mmHg

(AHA, 2017)

≤ 120 e 

80mmHg

120-129 e 

<80mmHg

130-139 e ou

80-89mmHg

≥140 e ou

90mmHg

NÃO EXISTE

A SBC, 2016 classifica como pré-hipertensão
enquanto a AHA, 2017 utiliza o termo elevada. 
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Classicação ASA
Classificação

ASA I

ASA II

ASA III

ASA IV

ASA V

ASA VI

Classificação pela Amercian Society of Anesthesiologists

Paciente saudável, sem alterações fisiológicas ou orgânicas

Paciente portador de doença sistêmica moderada ou 

fatores de risco (obesidade, tabagismo, etilismo, pacientes

idosos). 

Paciente com doença severa, que limita as atividades, mas

não incapacita.

Paciente portador de doença severa incapacitante, com 

constante ameaça a vida.

Paciente moribundo, de que não se espera a sobrevivência 

por um período de 24h, com intervenção cirúrgica.

Paciente com morte cerebral. 
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Instrumentos Cirúrgicos
São procedimentos ou manobras consecutivas realizadas pelo C-D.

1 - DIÉRESE: (Dividir, cortar e separar). Se classifica em MECÂNICA e FÍSICA. 

Mêcanica, pode ser: Incisão, punção, divulssão, curetagem, dilatação e 

deslocamento. Física pode ser: Términa, crio ou laser.

 Processo pelo qual se previne, detém ou impede o 2 - HEMOSTASIA:

sangramento. Pode ser: Prévia, temporária ou definitiva.

3- EXÉRESE: Tempo cirúrgico fundamental, onde efetivamente é realizado o 

tratamento cirúrgico visando o diagn´sotico, controle ou a resolução da 

intercorrência.

 (Junção, união) Aproximar ou coaptar bordas de uma lesão. Pode 4 - SÍNTESE:

ser: 

I) Cruenta (União por sutura)                        II) Incruenta (Bordas unidas por materail. Ex:Gesso)    

III) Imediata (A união é feita após a cirurgia)    IV) Mediata (A união é feita após algum tempo) 

V) Completa                                                 VI) Incompleta(com dreno).Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Instrumentos Cirúrgicos
INSTRUMENTAL DE EXAME - Espátula de madeira, odontoscópio (espelho), 

pinça clínica, sonda periodontal.

Seringa carpule, seringa hipodérmica de INSTRUMENTAL DE ANESTESIA - 

plástico ou de vidro, cotonete de madeira.

 Corte ou divulsionamento dos tecidos. INSTRUMENTAL DE DIÉRESE -

EX: Bisturi.

 Remover total ou parcialmente um tecido.INSTRUMENTAL DE EXÉRESE -

Ex; Saca bocados (alveolótomo), fórceps, biópsia incisional.  

Unir o tecido. Ex: Agulha, fio de sutura INSTRUMENTAL DE SÍNTESE - 

(pré-montado na agulha ou não montado), porta agulha, pinça. 
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Retalhos Cirúrgicos
É considerado um retalho cirúrgico uma porção de tecido delimitado por incisões.

São princípios do retalho:

1) O ápice do retalho nunca deverá ser maior 

que sua base. 

2) Em geral, a extensão de um retalho não deve 

ser maior que duas vezes a largura da base.

3) Quando possível, deve-se incluir um suprimento 

sanguíneo axial na base do retalho.

4) A base do retalho não deve ser excessivamente 

torcida ou distendida.

5) O retalho deve ser realizado em osso sadio.

6) Evitar dilaceração. Deve-se realizar o retalho no 

tamanho ideal.

Em retalhos cirúrgicos em 

geral, a medida da base do 

retalho (x) não deve ser 

menor do que a medida da 

altura (y) e, preferencial-

mente, a dimensão do 

retalho deve ser x = 2y.

X

Y
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1) O ápice do retalho nunca deverá ser maior que sua base. Pois isso prejudica 

a nutrição da região e pode levar a necrose. 

Retalhos Cirúrgicos

X
BASE

ÁPICE
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Tipos de Incisões
Os retalhos intra- bucais podem ser do seguintes tipos:

I) Retalho triangular ou 

de Newman. II) Newman modificado   IiI) Incisão semilunar – 

Partsch

IV) Incisão de Wassmnund

(Realizado acima da linha 

muco-gengival da arcada superior 

com duas incisões relaxantes laterais).

V) Incisão semilunar – Partsch

IV) Incisão em duplo Y
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Fios de Sutura - Síntese 
“O termo sutura é usado para designar todo material utilizado para ligar vasos

sanguíneos ou aproximar tecidos’’. Os fios de sutura podem 

ser classificados como: não - absorvíveis ou absorvíveis, 

monofilamentado ou multifilamentados e naturais ou 

sintéticos. Durante a realização das suturas alguns princípios 

devem ser seguidos. São eles:

1) Evitar suturar com tensão dos tecidos .

2) Passar o fio da parte móvel para a fixa.

3) A distância que o fio passa nas bordas da feridas devem ser

equivalentes.

4) O nó deve ficar lateral a linha de incisão.

5) Evitar um número de nós excessivos.

6) Em incisões lineares, o primeiro ponto deve ser dado no meio da ferida.

7) Pegar quantidade suficiente de tecido , para evitar lacerações.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Exodontia
Indicações de exodontia: 

Cáries extensas; 

Necrose pulpar; 

Doença periodontal avançada; 

Raízes ou fragmentos dentários; 

Raízes ortodônticas; 

Dentes em desoclusão;

Raízes protéticas; 

Dentes impactados; 

Dentes supra-numerários; 

Dentes associado com lesões; 

Terapia pré- radiação; 

Dentes envolvidos em fraturas; 

Finalidade estética ou econômica;

As contraindicações são divididas em

sistêmicas e locais.

Contra-indicações Sistêmicas:

Doença metabólica descompensada;

Doença cardíaca grave (angina 

pectoris, hipert. descompensada)

Distúrbio hemorrágico ou coagulopatia

severa.

Gravidez do 1º e 3° (no 2° pode). 

Contra-indicações locais:

Dentes em áreas irradiadas; 

Dentes dentro de tumores malignos; 

Pacientes portadores de 

pericoronarite grave.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Pericoronarite
A periconorarite é um processo inflamatório

de caráter agudo ou crônico, que se desenvolve

nos tecidos gengivais que recobrem as coroas dentais

em erupção ou parcialmente erupcionados (opérculo)

decorrente do desenvolvimento de colônias bacterianas

nos espaços entre a coroa do dente e os tecidos que a recobrem.

Os dentes mais acometidos são os terceiros molares inferiores.

Sintomatologia:

- Dor (Pode ser irradiada).

- Interferência no fechamento mandibular;

- Linfadenite, dificuldade de degluticação, 

febre e mal-estar.

Obs: Qualquer procedimento deverá ser adiado até a resolução do caso. 

-Pus (achado comum).

-Edema local

-Trismo

-Opérculo eritematoso.
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Procedimentos Gerais para Exodontias
I)Sindesmotomia (liberação dos

tecidos moles)

- Assegura o alcançe da anestesia.

- Posicionamento apical do forcéps.

-Instrumento: Destaca periostéo de

Woodson ou Molt.

II) Luxação do Dente com 

Alavanca:

- Expansão e dilatação do

alvéolo, rompimento do

ligamento periodontal.

- A alavnaca deve ser

inserida perperndocularmente

no espaço interdental.

III) Adapatação do Forcéps ao

Dente:

- Pontas ativas por baixo do tecido

mole.

- Palatina/Lingual vestibular.

- Longo eixo do mordente paralelo 

ao longo eixo do dente.

IV Luxação do dente com

o fórceps:

- Movimentos de lateralidade,

- Movimento pausado, 

progressivo e mantido por

alguns segundos. 

- Readaptação contínua do 

fórceps.

V) Remoção do dente com

o fórceps:

- Principal função do Fórceps:

Expandir tábuas ósseas.
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Fórceps
Movimentos (Sequência para se evitar acidentes):

- INTRUSÃO - LATERALIDADE - ROTAÇÃO - TRAÇÃO

Alguns autores classificam como:

Intrusão V/L, rotação e avulsão.

A sua função é a expansão óssea e ruptura do lig. periodontal.

REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DOS FÓRCEPS:

Apreendido em posição palmada, com o polegar sobre

a articulação.

- Mordedores introduzidos o mais profundamente possível, 

para se adaptar sobre o colo cirúrgico do dente.

Longo eixo do mordente/ longo eixo do dente.

OBS: O movimento de pressão de rotação*, aplicado ao fórceps, só está 

indicado para dentes unirradiculares e sem curvaturas na raiz.

*
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Anatomia Topográca - Alvéolo Dental 
A espessura das tábuas ósseas V e l/P é um dado que deve ser considerado, 

pois a luxação será mais eficiente para o lado com a cortical óssea mas delgada

MANDÍBULA: A vestibular é mais delgada em incisivos e caninos e mais 

espessa em molares, estando os pré-molares com a mesma espessura da 

cortical lingual.

MAXILA: A vestibular é mais delgada em todas as regiões. Lembrando-se do 

processo zigomático alveolar da face V da maxila na região do 1º molar que é

uma zona de grande resistência a luxação.
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Fórceps - Principais Modelos 

151

150

18/53L

17

18/53R

69
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ELEVADORES (alavancas)
São utilizados para a remoção de dentes ou restos radiculares.

Princípios Mecânicos no uso de elevadores:

ALAVANCA                  CUNHA                RODA E EIXO

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DOS ELEVADORES:

Posição dígito-palmar e dedo indicador sobre a haste.

Não usar um dente adjacente como fulcro da alavanca.

Não oposta para proteção das estruturas circunvizinhas.

Aplicar força progressiva e controlada.
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Acidentes e Complicações das Exodontias
ACIDENTE: é uma ocorrência do trans

operatório, por quebra de seu 

planejamento.

- Fratura: do dente a ser avulsionado; 

Óssea: oo rebordo, da tuberosidade; da 

mandíbula; hemorragia: de outros dentes.

- Lesão: Em outros dentes; lesão de 

troncos nervosos; lesão de tecidos moles.

- Invasão de estruturas anatômicas vizi-

nhas(seios maxilares, fossas nasais, 

espaço esfenopalatino).

- Aspiração de corpo estranho.

-Fraturas do material.

COMPLICAÇÃO: E a quebra do 

planejamento no pós-operatório:

- Resposta inflamatória exacerbada.

- Dor.

- Edema.

- Hemorragia.

-Alveolite.

- Inflamação por reação de corpo 

estranho.
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MANOBRA DE VALSALVA
Na odontologia, é utilizada nas extrações de molares superiores, para 

verificação (se não houve) de uma possível comunicação bucosinuval:

O paciente deve fechar o nariz e fazer força para assoar. Poderá ocorrer a 

saída de ar, puz ou sangue pela comunicação dependendo do estado do seu 

maxilar.

Caso haja comunicação, deve-se colabar os tecidos e suturá-los, favorecendo 

uma cicatrização por primeira intensão. 

OBS: A manobra de valsalva deve ser realizada em todas as cirurgias de 

exodontia da região posterior da mandibula.

obs: Também pode-se ouvir um som característico.  
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ACESSO DE CALDWELL-LUC
É o nome dado a técnica utilizada para remover corpos estranhos do interior do

seio maxilar.

A intíma relação entre o seio maxilar e a cavidade bucal, permite que em 

determinadas circunstâncias forme-se um acesso direto entre essas estruturas.

Obs: O seio maxilar é o maior dos seios paranasais, estando comumente 

intimamente relacionado com os elementos dentários supero-posteriores. Uma 

perfuração da membrana antral poderá lançar corpos estranhos à cavidade, 

trazendo complicações como a comunicação buco-sinusal. 

Exames complementares como 

radiografias (ortopantomografia, 

incidências de Water’s e perfil de 

face) e tomografia computadorizada 

são essencias para o planejamento 

correto.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ALVEOLITE (Osteíte alveolar) - Parte 1
É a complicação pós-operatória mais frequente, caracterizada por dor ao 

redor da ferida cirúrgica, a partir dos primeiros dias após a extração, devido a 

desintegração parcial ou total do coágulo alveolar, que deixa as terminações 

nervosas expostas podendo ocorrer halitose, com ou sem exposição do tecido 

ósseo. O alvéolo pode estar preenchimento com restos alveolares, podendo 

ocorrer edema gengival e linfadenopatia regional. A dor não cessa com 

analgésicos, pode irradiar para o ouvido e pescoço e geralmente não provoca 

edema extraoral, febre ou formação de pus e infecção.      

HISTOLOGIA: Remanescentes de coágulo e presença 

de neutrófilos e linfócitos.

OCORRÊNCIA: Relacionada a altos níveis de atividade 

fibrinolítica, observada em infecções contribuindo para a 

fibrinólise no interior do alvéolo, promovendo a 

desintegração do coágulo e expondo as paredes ósseas.

Coágulo
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ALVEOLITE - Parte 2

O coágulo está AUSENTE ou 

secundariamente desorganizado. 

Ela aparece em 2 a 3 dias após a 

extração. Caracteriza-se por dores 

intensas resistentes aos analgésicos 

convencionais. Algumas causas: 

Uso excessivo de vasoconstritores, 

traumatismos cirúrgicos, aquecimento 

excessivo do osso, fibrílólise do 

coágulo por enzimas salivares.

Procedimento: Anestesia, lavar com 

soro, curetar o alvéolo*, colocar um 

algodão com soro/anestésico e antibiót.

O coágulo/paredes ficam infectadas. 

Se inícia imediatamente após a 

extração, com dores mais leves que 

a seca. Com restos necróticos, odor 

fétido e pus, podendo causar febre e 

adenopatia. 

Procedimento: Anestesia, 

lavar o alvéolo com soro, curetar o 

tecido infecctado*, provocar 

sangramento e aplicar compressas 

hemostáticas e prescrever antibióticos 

por uma semana.

ALVEOLITE SECAALVEOLITE SUPURATIVA

Estudos atuais contraindicam a curetagem*Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Cicatrização: Primeira, segunda e terceira intensão
PRIMEIRA INTENSÃO: As margens de uma ferida na qual não houve perda de 

tecido são posicionadas e estabilizadas, essencial-

mente, na mesma posição anatômica que possuíam 

antes da lesão, e desse modo, mantidas permitindo

sua cicatrização.

SEGUNDA INTENSÃO: Significa que um espaço é 

mantido entre as margens de uma incisão ou de uma 

laceração, ou entre o fragmento ósseo, ou entre 

terminações nervosas após o reparo, ou seja, isso significa que ocorreu perda 

de tecido da ferida, que impede a aproximação das margens.

TERCEIRA INTENSÃO: Alguns cirurgiões utilizam o termo 3ª intenção, para

descrever a cicatrização de feridas através do uso de enxertos

de tecido para cobrir grandes feridas e reduzir ou eliminar o 

espaço entre as margens.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



REPARO ÓSSEO ALVEOLAR
O ósseo alveolar após uma exodontia envolve as fases de coagulação 

sanguínea, limpeza do defeito, formação tecidual e remodelação óssea.

COAGULAÇÃO: Forma-se nas primeiras 24h. Inicia-se com o preenchimento 

do alvéolo com sangue e formação do coágulo. 

LIMPEZA DO DEFEITO: Ocorre concomitantemente, a migração de neutróficos

e macrófagos para o interior do alvéolo, que removerão bactérias e corpos 

estranhos.

FORMAÇÃO TECIDUAL: Tecido vascular e células mesenquimais invadem o 

coágulo formando tecido de granulação, que gradualmente é substituído por 

tecido conjuntivo.

REMODELAÇÃO ÓSSEA: A formação de 

tecido ósseo primário, que preenche 

todo o alvéolo, sofre um processo de 

remodelação, transformando-se em osso.

O reparo alveolar
ocorre em sentido
centrípeto (setas 
verdes) a partir do
remanescente do
lig. periodontal.
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Classicação de Pell e Gregory - Dentes Inferiores
Relação com o bordo ANTERIOR do ramo mandibular e o PLANO OCLUSAL.

A B C

Face oclusal do 3º molar 
está abaixo do plano 
cervical do 2° molar.

Diâmetro mesiodistal 
à frente do bordo anterior 
do ramo da mandíbula.

Metade do diâmetro mesiodistal
 à frentedo bordo anterior do 

ramo da mandíbula.

Diâmetro mesiodistal atrás
do bordo anterior 

do ramo da mandíbula.

Face oclusal do 3º molar 
está entre o plano oclusal 
e a cervical do 2° molar.

Face oclusal do 3º molar 
está abaixo do plano
cervical do 2° molar.

1 ou I 2 ou II 3 ou III
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Classicação de Pell e Gregory - Dentes Superiores
Quando se aplica a classificação de Pell e Gregory para dentes superiores 

avaliamos só a posição, a classe é desprezada.

Posição A: 

A posição mais alta do 

dente incluso 

encontra-se acima do 

plano oclusal ou na 

mesma linha do 

segundo molar.

Posição B: 

A posição mais alta do 

dente incluso 

encontra-se abaixo do

plano oclusal e acima 

da linha cervical do 

segundo molar.

Posição B: 

A posição mais alta do 

dente incluso 

encontra-se abaixo

da linha cervical 

do segundo molar.

A B C
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Classicação de Winter
Baseia-se na posição do longo eixo do 2º molar inferior irrompido em relação ao 

longo eixo do 3o molar inferior incluso. Classificados como:

Vertical: está na posição 
convencional de erupção.

Horizontal: está 
totalmente horizontalizado.

Inclinação mésio-angular: 
está inclinado para face mesial.

Inclinação disto-
angular: 
está inclinado para 
a face distal.

face distal. Inclinação 
vestíbulo–angular: 
está com a coroa 
inclinada para o 
vestíbulo.

Inclinação Línguo – 
angular/ palato - angular: 
está com a coroa 
inclinada em direção a 
língua ou palato.

Invertido: está com a 
coroa voltada para a 
basilar óssea e raízes 
para o processo 
alveolar.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Primeiros Socorros
URGÊNCIA: Indica a necessidade de fazer alguma coisa imediatamente ou um

setor hospitalar onde se atende pacientes que necessitem de cuidados imediatos.

EMERGÊNCIA: Encerra o conceito de situação de gravidade excepcional que 

obriga a tomar providências, ou ainda um acontecimento inesperado.

Gravidade Excepcional com risco de morte.

Classificação:

4. Arritmias cardiacas. 

5. Crise hipertensa arterial.

6. Reações alérgicas.

7. Reações a superdosagem anestésicas.

8. Convulsões.

9. Intoxicação acidental aguda pela 

ingestão de flúor.

1. Alteração ou perda de consciência (lipotímia 

e síncope vasovagal, hipoglicemia aguda, 

hipotensão ortostática, AVC, insuficiência renal 

aguda),

2. Dificuldade respiratória (Hiperventilação, 

asma, edema pulmonar agudo, obstruração 

das vias áereas por corpo estranho.

3. Dor no peito (Angina e infarto AM) Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



SÍNCOPE
É a perda repentina e momentânea da consciência, causada pela súbita 

diminuição do fluxo sanguíneo e da oxigenação cerebral, ou ainda por causas 

neurológicas ou metabólicas. Subdivisão: 

1. SÍNCOPE VASOVAGAL - A mais comum. Desencadeada por fatores 

emocionais (ansiedade e etc) e não emocionais (fome, ambiente). É precedida 

de sinais sugestivos como palidez, sudorese fria, fraqueza e etc.

2.SÍNCOPE VASODEPRESSORA - Ocorre em indivíduos com ‘pavor’ ao 

dentista.

3. SÍNCOPE DO SEIO CAROTÍDEO - Em indivíduos com alta sensibilidade do

seio carotídeo, uma leve compressão externa, causam uma queda brusca na 

pressão arterial e desmaio. Rara, com incidência em idosos.

4. SÍNCOPE ASSOCIADA À INSUFICIÊNCIA VÉRTEBRO-BASILAR - Comum 

en idosos, devido a hiperextensão da cabeça.

5. SÍNCOPE ASSOCIADA ÀS ARRITMIAS CARDÍACAS - (F.C + 150 a 180 min)   

frêquencia cardíaca
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LIPOTÍMIA
É definido como um mal-estar passageiro, caracterizado por uma sensação 

angustiante e iminente do desfalecimento, com palidez, sudorese aumentada, 

zumbidos auditivos e visão turva, sem necessariamente levar a perda total da 

consciência. É a sensação de desmaio sem que esse efetivamente ocorra.

LIPOTÍMIA        ≠         SÍNCOPE 

CONDUTA: MANOBRA DE TRENDELLENBURG. (O PACIENTE É 

COLOCADO EM DECÚBITO DORSAL COM OS MEMBROS INFERIORES 

ELEVADOS).
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MANOBRA DE TRENDELLENBURG
A posição de Trendellemburg (condição ímpar da cadeira odontológica) é aquela 

em que a pessoa fica em decúbito dorsal, com a face voltada para cima, cabeça

inclinada cerca de 40º, com a cabeça numa posição inferior aos pés.

Promove vascularização cerebral por movimento de declive, fazendo com que o 

sangue que está depositado nas partes abdominais e antrais desça naturalmente 

pela ação da gravidade ao cérebro.

HIPERESTIMULAÇÃO VAGAL - Tontura rotatória, hipotensão ortostática, 

sudorese fria, bradicardia significativa (F.C <50 bpm).

 
40º
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HIPOGLICEMIA
Ocorre quando os níveis de glicose no sangue encontram-se abaixo dos valores 

mínimos normais (60 mg/100 mL ou 60 mg/dL). Pode ocorrer em indivíduos 

diabéticos (mais comum) ou não diabéticos. 

OCORRÊNCIA: A causa mais frequente é a ingestão de bebidas alcoólicas, 

ocorre também em pacientes em jejum, pessoas que realizaram esforço físico 

extenuante, pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos como a 

aspirina, em diabéticos, principalmente do tipo I.

SINAIS E SINTOMAS: Produzidos pela epinefrina e glucagon, o paciente 

apresenta ansiedade, sudorese, palidez, frio, sensação de fome, salivação 

excessiva, náusea e borborígneo. A pressão, pulso e pressão geralmente 

estão normais.

CONDUTA: paciente consciente (parar o atendimento e tirar tudo da boca do 

paciente, colocar em posição confortável e administrar carboidratos via oral, 

observar por 20 min e dispensá-lo com um adulto, encaminhar para um médico).Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



HIPOTENSÃO ORTOSTÁTICA
É caracterizada por uma queda brusca da pressão arterial, que pode ocorrer 

quando o paciente, deitado de costas, assume rapidamente a posição de pé, 

ficando sujeito à síncope (desmaio). 2ª maior causa de perda transitória da 

consciência na clínica odontológica.

OCORRÊNCIA: A ação gravitacional do levantamento repentino para a posição 

ortostática (em pé) normalmente leva o sangue a se represar em território 

venoso dos membros inferiores. Outras causas são a hipovolemia secundária 

devido ao abuso de diuréticos. uso de medicamentos como anti0hipertensivos. 

CONDUTA: Diferenciar a hipotensão da síncope (desmaio). Na Hipo. Ortos. o 

paciente geralmente tem uma pronta recuperação. Depois disso, ele pode ser 

dispensado, acompanhado de um adulto. 
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ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE ou AVC)
É uma alteração neurológica causada pela destruição de substância encefálica, 

em virtude da interrupção do fluxo sanguíneo e, por consequência. do 

suprimento de glicose e oxigênio para o tecido cerebral. Também chamado de 

acidente vascular cerebral. 

Sinais e sintomas: São variáveis, dor de cabeça de instalação súbita, náuseas, 

vômitos, calafrios, fraqueza e perda de consciência são sinais comuns  Paralisia 

de um dos lados do corpo, dificuldade em respirar ou deglutir, perda ou 

dificuldade na fala.

CONDUTA: Parar o atendimento e tirar tudo da boca do paciente, colocar em 

posição confortável e dispensá-lo com um adulto, encaminhar para um médico).    
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Obstrução aguda das vias aéreas por corpos estranhos
Durante o atendimento odontológico, é grande o risco de objetos caírem na 

porção posterior da faringe, o que pode levar a sua ingestão ou aspiração. 

Nas situações em que é possível visualizar o objeto na orofaringe na posição 

supina, não permita que o paciente se levante e a cadeira deve ser colocada em

uma posição supina ou semissupina, não permita que ele se sente.

OCORRÊNCIA: a ingestão ou aspiração de corpos estranhos pode ocorrer em 

qualquer ambiente além do consultório, sendo comum em bebês, crianças e 

idosos. 

manejo: O manejo varia com o grau de obstrução. Obstrução parcial: Incentivar

o paciente a tossir. obstrução total: paciente consciente: MANOBRA DE 

HEIMLICH e após isso, compressões toráxicas. 
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CHOQUE ANAFILÁTICO (ALERGIA)
Quando um alérgeno (antígeno) entra em contato com o organismo pela primei-

ra vez, ele induz a formação de anticorpos (no caso da reação do tipo I, a 

imunoblobulina E ou IgE). No segundo contato, o organismo libera anticorpos 

específicos que se ligam ao antígeno, formando o complexo antígeno-anticorpo.

Causando a lise e liberação de autacoídes, que provacam alterações vasculares 

e celulares de mais ou menor intensidade e severidade.

SINAIS E SINTOMAS: Divididos em locais como vermelhidão na pele, urticária, 

prurido (coceira) e aparecimento de pápulas que normalmente não representam 

uma ameaça a vida da pessoa  e generalizados como o edema de laringe e 

broncoespasmo, que trazem risco de morte ao paciente. 

CONDUTA: Reação cutânea imediata: Administrar prometazina 50mg IM; 

Broncoespasmo: Epinefrina 1:1.000 (ampola com 1mL) a cada 5 ou 10 min até 

cessar a crize, depois hidrocortisona 100 mg e promerazona 50mg(IM ou IV) ou 

até o socorro chegar.
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CLASSIFICAÇÃO DAS REAÇÕES ALÉRGICAS
TIPO 

I

II

III

IV

mediador 

IgE

IgG ou IgM

sistema 

complemento

IgG

Linfócitos

Início da Reação

Segundos a minutos

Minutos ou horas

horas ou vários

dias

48 horas

Exemplos

Angioedema

Crise aguda de asma

Anafilaxia

Transfusões 

sanguíneas

Doença do soro

Reação de Arthus

Dermatite de contato
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FUNÇÕES DAS CLASSES DE IMUNOGLOBULINAS
IgM: Funções: Ativação do sistema complemento, neutralização, Aglutinação, 

Receptor de Ag do Linfs. B adultos (BCR), Primeira Ig a ser produzida. 

IgG: Maior concentração no sangue, Predomina nas respostas secundárias, 

funções, neutralização, opsonização, ADCC, Ativação do sistema complemento. 

Presente no feto e recém-nascido.

IgA: Imunidade de mucosas – presente nas secreções (colostro, saliva, trato

respiratório, gastrointestinal, urinário e genital). função: neutralização e 

aglutinação. 

IgD: Presente na membrana de linfócitos imaturos, Não é secretado. Função 

desconhecida.

IgE: Associada à receptores de mastócitos e basófilos. Função: Resposta 

anti-parasitária (helmintos), Envolvidos em processos alérgicos (reações de

hipersensibilidade do tipo I ou anafilático).
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ANGINA DE PEITO
A oferta de oxigênio para o músculo cardíaco depende da capacidade de 

transporte desse gás no sangue e do fluxo sanguíneo. A angina de peito é uma 

dor torácica característica, geralmente abaixo do osso externo, resultante de 

uma diminuição do fluxo sanguíneo nas artérias caronárias.  

OCORRÊNCIA: A causa mais frequente é a doença arterial coronária, ou seja, 

a presença de ateromas (placas de gordura) nas paredes das artérias coronárias.

SINAIS E SINTOMAS: O indivíduo refere uma dor supesternal ou precordial, de 

intensidade variável, descrita como ‘‘esmagamento’’ ou queimadura, com 

duração de 2 a 3 min.

CONDUTA: paciente consciente (parar o atendimento e tirar tudo da boca do 

paciente, colocar em posição confortável e administrar um comprimido 

vasodilatador coronário, por via sublingual: Mononitrato de Isossorbida 5 mg 

(Monocordial), Dinitrato de Issorbida 5mg (Isordil) ou propatilnitrato de 

isossorbida 10mg (Sustrate), administrar oxigênio e encaminhar para o médico.  Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



MEDICAMENTOS DE EMERGÊNCIA
Nome Genérico

Diazepam IV 

Midazolam IM

Salbutamol via

respiratória

D-glicose via oral

Dinitrato de 

Isossorbida

via sublingual

Betametasona

Dexametaxona

Prometazina

Hidrocortizona

Adrenalina 

Subcutânea

Especialidade 

Valium

Dormonid

Aerolin

Dextrosol

Isordil

Celestone

Decadron

Fenergan

Solu-cortf

Solução injetável

1/100.000

Apresentação 

Ampola 2mL (5mg/mL)

Ampola 5mL (1mg/mL)

Spray (aerosol) 

100mcg/dose

Lata

Comprimidos 5mg

Ampola1mL (4mg/mL)

Ampola 2,5mL (4mg/mL)

Ampola 2mL (4mg/mL)

Ampola 1mL (4mg/mL)

Ampola 1mL (1mg/mL)

Uso clínico
ou crise convulsiva

Sedação em caso de 
infarto do miocárdio

Reação Alérgica 
moderada e grave

Hipoglicemia (paciente consciente)

Crise aguda de asma,
broncoespasmo

Angina de peito

Insuficiência adrenal aguda

Choque anafilático
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Injúrias aos tecidos moles
1. Feridas contusas (contusão): Lesões produzidas pelo impacto de um obje-

to rombo sem interromper a continuidade da pele. Depois de 48h, uma equimo-

se torna-se evidente. Tratamento: Observação, pois não há quebra de continui-

dade da pele e nem penetração de bactérias. OBS: Só é indicada a cirurgia em 

casos onde há necessidade de hemostasia ou drenagem.

2. Abrasão ou escoriação: Desgaste provocado pelo atrito, raspagem ou fric-

ção em uma superfície. Geralmente superficial e produz uma superfície áspera 

e sangrante. Tratamento: Remoção de corpos estranhos, lavagem abundante e 

aplicação de pomada antibiótica. Sujidades com pigmentos não removidos 

podem formar tatuagem traumática.

3. Laceração: Rasgamento ou corte por objetos afiados, como metais e vidros.

Tratamento: Limpeza, desbridamento, hemostasia, fechamento e terapia de 

suporte. Uso de drenos, curativos, prevenção de infecção e vacinas contra o 

tétano, quando necessários.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ESCALA ATLS (Advanced Trauma Life Support)
Essa escala estabelece uma prioridade no atendimento.

A - AIRWAY - VIA ÁREA: Proteção contra obstrução e controle da coluna 

vertebral. 

B - BREATING - RESPIRAÇÃO: Avaliação da expansividade pulmonar, que 

pode estar prejudicada por hemotórax, pneumotórax e etc.

C - CIRCULATION - CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA: Avaliação e (se possível) 

controle de perda sanguínea por hemorragias, lesões cardíacas e outras causas

de baixo débito cardíaco.

D - DISABILITY - DEFICIT NEUROLÓGICO: Avaliação de lesões de tecido 

nervoso (intracraniano prioritariamente).

E - AMBIENTE E EXPOSIÇÃO: Avaliação de outras lesões que ainda não 

foram avaliadas e proteção do paciente contra hipotermia.
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Escala de Coma de Glasgow

4. Espontânea

3. Ao som

2. A pressão

1. Ausente

Não testável

5. Orientada

4. Confusa

3. Palavras

2. Sons

1. Ausente

Não testável

6. A ordens

5.Localizada

4. Flexão Normal

3. Flexão Anormal

2. Extensão

1. Ausente

Não testável

Melhor resposta verbal (MRV) Melhor resposta motora (MRM)Abertura ocular (AO) 

A escala de coma de Glasgow é uma escala neurológica. Tem como objetivo 

registrar o nível de consciência de uma pessoa para avaliação inicial e contínua

após um traumatismo craniano.
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Fraturas - Classicação de Le Fort

Separa a maxila das 

lâminas pterigópides, 

estrutura  nasal e 

ziomática..

Separa a maxila e do 

complexo nasal da 

órbita e estrutura 

zigomática. 

Separa a maxila, os 

zigomas e o  complexo 

naso-órbitoetmoidal 

da base docrânio. 

Le fort I, fratura 

transversa ou 

Fratura de Guérin

Le fort II 

ou fratura 

piramidal

Le fort III 

ou Disjunção 

crâniofacial
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Biossegurança e 
Ergonomia
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Recomendação para o padrão de água em 
Equipamentos Odontológicos 
A água liberada pelos equipamentos odontológicos, em 

procedimentos não cirúrgicos, não deve conter mais que 200ufc/ml de 

bactérias heterotróficas (ufc: unidades formadoras de colônias). 

Recomendação da ADA e ratificada pela ANVISA. 

Atenção: Por sua vez, a água é considerada potável para consumo quando 

possui no máximo 500 ufc/ml de bactérias heterotróficas (cuidado com essa 

diferença). Acrescento que a ANVISA recomenda que as linhas de água dos 

equipamentos odontológicos devam ser submetidas a procedimentos de 

remoção do biofilme já instalado nas mesmas. Para tal é recomendado a 

aplicação de peróxido de hidrogênio por cinco noites consecutivas. Para manter 

os resultados obtidos com o procedimento anterior, deve-se repetir esse 

procedimento uma vez por semana, garantindo assim os níveis recomendados 

da qualidade da água.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Terminologia em Biossegurança
ASSEPSIA ANTISSEPSIA

Visa o controle a partir do uso de 

substâncias microbiocidas ou 

microbióstáticas de uso em superfícies, 

equipamentos e instrumentos, 

prevenindo a entrada de 

microorganismos em local que antes 

não os abrigava.

Visa o controle a partir do uso de 

substâncias microbiocidas ou 

microbiostáticas de uso em pele ou 

mucosa para prevenir infecções.
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Terminologia em Biossegurança
DEGERMAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO DESINFECÇÃO 

Tipo de assepsia que 

consiste na remoção ou

redução de 

microrganismos existentes

na pele ou outro tecido, 

seja por meio de limpeza 

mecânica com sabões 

detergentes e escovações 

ou por agentes químicos 

antissépticos. MANILÚVIO 

é um tipo de degermação 

das mãos com água, 

sabão e escova.

Processo que elimina 

microrganismos 

patogênicos, sem sua 

destruição completa. Ela 

não atinge esporos.

...de alto nível: Destrói 

todos os micro de objetos

e superfícies, exceto 

esporos.

... de médio nível: Elimina

todas as bact., maioria 

dos vírus e fungos.

... de baixo nível.  

Processo que visa 

eliminar total ou parcial

microrganismos de 

artigos ou suferfícies.

Processo no qual

são eliminados TODOS 

os microrganismos, 

esporos, bactérias, 

fungos e protozoários. 

Não existem NÍVEIS de 

esterilização. 

ESTERELIZAÇÃO
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Classicação de Spauding de Objetos
Instrumentos Semicríticos Instrumentos não críticosInstrumentos Críticos

São aqueles que 

penetram nos tecidos 

subepiteliais, atingindo o 

sistema vascular, por 

exemplo: Instrumentais 

cirúrgicos, sondas 

exploradoras, brocas. 

São aqueles instrumentos

que entram em contato 

com a mucosa ou pele 

íntegra. Exemplo: arcos 

para dique de borracha, 

calcadores, localizadores 

de filme, moldeiras, 

espelho clínico.

São aqueles que entram 

em contato apenas com a 

pele íntegra ou não 

entram em contato com o 

paciente, por exemplo:

refletor, cadeira, paredes, 

etc.
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Classicação das Infecções
Instrumentos não críticos

•Infecção cruzada: É aquela que é adquirida de outras pessoas, pacientes ou 

profissionais de saúde, em qualquer sentido.

•Infecção direta: É aquela adquirida por contato direto com o indivíduo doente.

•Infecção secundária: em consequência de outra infecção já existente 

provocada por microrganismo da mesma espécie.

•Infecção emergente: aquela causada por microrganismos anteriormente 

desconhecidos ou por aqueles já conhecidos, porém que apresentam novas 

manifestações clínicas ou de comportamentos biológicos recentes. 

Paciente

Auxiliar
p
ro

fis
si

o
n
a
l

e
q
u
ip

a
m

e
n
to

a
m

b
ie

n
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Métodos de Físicos de Esterilização - Calor Seco
ESTUFA (FORNO DE PASTEUR)

- A esterilização em estufas (calor seco) é recomendada apenas para óleos e 

pós na área médica e para alguns tipos de brocas e alicates ortodônticos ma 

odontologia (CDC, 2001).

- Problemas comuns: Controle de temperatura, do tempo necessário (depende 

do tamanho da estufa e dos pacotes a serem esterilizados), abertura de portas 

durante o ciclo.

Características: Oxida as proteínas células após a desidratação do núcleo.

Possui temperaturas extremamente altas.

Deve-se atingir a temperatura correta e 

mantê-la por um tempo suficiente. 
Tempo de exposição Temperatura

30 min                                      180 °C 
 1 hora                                      170 °C 
 2 horas                                    160 °C 

 3 horas                                    140 °C 

 6 horas                                    121 °C 

 2 h30min                                 150 °C 
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Métodos de Físicos de Esterilização - Calor Úmido
AUTOCLAVE

- Utiliza vapor saturado sob pressão.

- Os microrganismos são destruídos pela ação combinada da temperatura, 

pressão e umidade, que promove a termocoagulação e a desnaturação das 

proteínas da estrutura genética celular em temperaturas relativamente baixas.

- Existem três tipos no mercado: Gravitacional, pré-vácuo e ciclo flash. 

- Desvantagens: Tendência a tirar o corte (fio) e enferrujar o material. Para 

evitar isso, devemos autoclavar o material limpo, SECO e acondicionado. 

Os pacotes NÃO devem tocar a superfície lateral ou superior da câmara, deve

haver espaço para a circulação entre pacotes. 
TEMPO

15 A 30 
MIN

4 a 7 
MIN

TEMP/PRESSÃO

121 °C a
127 °C
(1 atm pressão)

132 °C a
134 °C
(2 atm pressão)

30 MIN

15 MIN

4 MIN

121 °C 
em 1 atm 

132 °C 
em 1 atm 

132 °C 
em 2 atm 

TEMPO TEMP (°C)

36 MIN

60 MIN

24 MIN

16 MIN

4 MIN

1,5 MIN

116 
 118 

 121 
 125 
 132 
 138 
 

TEMP (°C)

P
ra

d
o
 e

 S
a
lim

, 
2
0
0
3

P
e
te

rs
o
n
, 
2
0
0
5
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Método de proteção indireta - Imunização 
Os profissionais devem estar atentos às características da região e população 

a ser atendida, pois diferentes vacinas podem ser indicadas. Independente da 

região e população, algumas vacinas são indispensáveis

e obrigatórias para os profissionais da equipe odontológica, como as contra a 

hepatite B, difteria, tétano, poliomielite, sarampo, caxumba e rubéola.

SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA: Vacina SRC ou tríplice viral. Deve ser 

feita em dose  única.

FEBRE AMARELA: Com doses de reforço a cada dez anos. 

A vacinação deve ser feita 10 dias antes da chegada na localidade.

DIFTÉRIA E TÉTANO: Vacina DT. Feita em três doses no esquema 

básico. Requer reforço a cada dez anos. Em caso de gravidez ou 

acidente com lesões graves o reforço deve ser feito em cinco anos.

INFLUENZA E PNEUMOCOCOS: Contra a gripe e pneumonia. Uma dose a 

cada ano no caso da influenza e reforço a cada cinco anos para pneumonia.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



As hepatites são infecções que acometem o fígado e podem ser causadas pelo 

menos por cinco tipos diferentes de vírus: A, B, C, D e E.

◊Hepatite A (VHA): transmissão orofecal. Risco de cronificação. Possui vacina.

◊Hepatite B (VHB): transmissão parenteral, sexual e a vertical (mãe para filho) 

(fluidos como sangue contaminado, sêmen e etc). Risco alto de cronificação. A 

morbidade é alta com período de incubação de 30 a 180 dias. considerado o de 

maior risco para a equipe de saúde bucal.

◊Hepatite C (VHC): Transmissão parenteral e risco de cronificação alto, 

morbidade moderada, período de incubação de 14 a 150 dias. NÃO POSSUI 

esquema vacinal.

◊Hepatite D (VHD): Transmissão parenteral e risco de cronificação alto, NÃO 

POSSUI esquema vacinal.

◊Hepatite E (VHE): Transmissão orofecal. Risco de cronificação baixo, NÃO 

POSSUI esquema vacinal.

Hepatites
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O esquema de vacinação contra a hepatite B é feito em três doses, via 

intramuscular:

1TM dose: dia 0

2TM dose: 1 mês após a primeira dose

3TM dose: 6 meses após a primeira dose

Dois meses após o esquema vacinal completo É recomendado a realização do 

teste sorológico para verificar a soroconversão. Nesse exame os níveis de 

antiHBsAg devem ser maiores que 10mUI/mL. Após as três doses, cerca de 

90 a 95% dos indivíduos vacinados respondem positivamente a vacina. Caso 

negativo para a soroconversão deve-se repetir os esquemas de vacinação com 

as três doses da vacina. O exame para verificar se o indivíduo é portador do 

HBV é o HbsAg (+).

Esquema vacinal para a hepatite B
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O EPI, ou seja, o equipamento de proteção individual é todo dispositivo ou 

produto de uso individual do profissional com intuito de prevenir ou minimizar os 

riscos de acidentes ou danos a saúde do trabalhador. Proteção da cabeça: 

GORRO - A troca deve ser feita antes de cada procedimento crítico, como 

cirurgias, e no caso de apenas atendimentos clínicos ao término de cada 

período de atendimento.

ÓCULOS - Utilizados para prevenir injúrias e gotículas de aerossois 

contaminados. Devem possuir as laterais largas, com boa vedação lateral. De 

uso tanto da equipe odontológica como do paciente. descontaminação: Feita 

entre cada paciente seguindo as orientações do fabricante.

M£SCARAS: Cobrem a mucosa nasal e protegem de aerossois e saliva 

contaminada. Eficiência: Mínimo de filtração de 95% a 98% das partículas. 

São descartáveis, devendo ser trocadas a cada paciente ou quando ficarem 

umedecidas. Paciente com tuberculose, máscara especial com filtração de 99%.

EPI - Proteção Direta
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Proteção do tronco: 

AVENTAL E/OU UNIFORMES: O avental é de uso restrito ao 

ambiente de atendimento clínico. Devem ser de mangas 

longas, tecidos claros, confortáveis, de material impermeável, 

descartáveis ou de tecido. Os trajes sujos devem ser 

transportados em sacos plásticos para casa ou para lavagem 

comercial. No caso de lavagem em casa, deve ser manipulado 

separadamente das demais vestimentas e com utilização de 

substâncias enzimáticas (geralmente compostos a base de cloro). Nos 

procedimentos semi-crÌticos os aventais podem ser utilizados abertos pela 

frente. Porém nos procedimentos críticos deve ser utilizado o capote cirúrgico 

(que é um avental fechado nas costas) e esterilizado. 

EPI - Proteção Direta
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LUVAS: Atuam na proteção das mãos, como uma barreira física 

eficaz reduzindo o risco de acidentes, a infecção cruzada e a 

contaminação do profissional.

- As luvas de látex não estéreis são utilizadas nos 

procedimentos semi-crÌticos.

- As luvas de látex estéreis são utilizadas nos procedimentos

críticos. Nos procedimentos cirúrgicos invasivos, alguns autores recomendam 

a utilização de dois pares de luvas sobrepostos.

- As sobreluvas de vinil ou plástico para interrupção do atendimento (anotações, 

atender telefone, abrir gavetas...) com posterior retorno do profissional ao 

atendimento do mesmo paciente.

- As luvas de borracha são utilizadas para os procedimentos de limpeza, 

desinfecção de instrumental, equipamentos e ambiente e não precisam ser 

descartadas em cada utilização. 

EPI - Proteção Direta
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1. Interromper o atendimento, remova a luva, localize a lesão e imediatamente

lave a lesão com água corrente e sabão. Não provoque maior sangramento e 

não use substâncias cáusticas ou antissépticos. 

2. Dirija-se imediatamente para o centro de referência no atendimento de 

acidentes ocupacionais da sua região. 

3. Obtenha do paciente-fonte uma anamnese recente e detalhada.

4. Leve sua carteira de vacinação ou informe seu estado vacinal.

5. Será coletado o seu sangue o do paciente-fonte.

6. Caso o quadro se caracterize como situação de risco. as quimioproxilaxias 

contra o HBV e HIV serão iniciadas.

7. Será solicitado ao paciente o Anti-HIV(ELISA convencional, teste rápido), 

Anti-HCV e HbsAg (quando o profissional não for vacinado).

8. Paciente fonte positivo ou desconhecido: Inicia-se com a quimioprofilaxia.

10. Repetir a sorologia seis semanas, três meses, seis meses e 1 ano após.

ACIDENTE DE TRABALHO -CONDUTA
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RESÍDUOS BIOLÓGICOS

Ou contaminados por materiais biológicos.

Exemplos: Bolsas de sangue e hemoderivados,

secreções, excreções e outros fluídos 

orgânicos, meio de cultura e vacinas.

Produtos infectantes.

- Manejo: podem ser dispostos, sem tratamento prévio, em local devidamente 

licenciado para disposição final de RSS (resíduos de serviço de saúde). Devem 

ser acondicionados em sacos brancos leitoso, que devem ser substituídos 

quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos a cada 24 horas, e 

devidamente identificados.

Manejo dos resíduos em Odontologia - GRUPO A
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RESÍDUOS QUÍMICOS

Ou contaminados por agentes químicos 

perigosos.

Exemplos: medicamentos vencidos, contaminados 

ou parcialmente usados, anestésicos, reveladores 

e fixadores, mercúrio de amálgama e etc.

- Manejo: Os resíduos líquidos deste grupo devem seguir orientações 

específicas dos orgãos ambientais locais. Os resíduos contendo mercúrio (Hg) 

devem ser acondicionados em recipientes sob selo d’água e encaminhados 

para recuperação. Os resíduos químicos que não apresentarem risco à saúde 

ou ao meio ambiente não necessitam de tratamento, podendo ser submetidos 

a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem.

Manejo dos resíduos em Odontologia - GRUPO B
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Observações - Lixo odontológico do grupo B 
Vetado o seu encaminhamento para aterros. Os resíduos de serviços da saúde 

e devem passar pelo processo de segregação, que permite a escolha de 

processos de minimização para cada tipo de resíduo.   

REVELADORES: Requerem ser 

submetidos a processo de 

neutralização para alcançar pH entre 

7 e 9, para serem lançados na rede 

coletora de esgoto. 

FIXADORES: Requerem tratamento pelo

processo de redução da prata em 

recipientes plásticos resistentes, rígidos

e fechados.

AMÁLGAMA: Podem ser colocada 

junto ao fixador ou local inerte, de 

baixa temperatura e isento de luz solar

direta e fechado. 
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GRUPO C: Rejeitos radioativos. Não são produzidos em consultórios 

odontológicos.

GRUPO D: Resíduos comuns. São aqueles que não apresentem risco biológico, 

químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente. São comparados ao lixo 

domiciliar. MANEJO: não há nenhuma restrição no manuseio desse tipo de lixo. 

Atentar apenas ao lixo destinado à reciclagem ou reutilização já previstos em 

algumas localidades. Devem ser utilizados sacos de lixo azul ou reto e os 

recipientes de armazenamento desse lixo devem ser identificados por cores e 

suas correspondentes nomeações, ou apenas separando lixo orgânico de não 

orgânico de acordo com a normatização de cada localidade. Devemos saber:

Manejo dos resíduos em Odontologia - GRUPO C e D

METAL
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Manejo dos resíduos em Odontologia - GRUPO E
MATERIAIS PERFURO CORTANTES ou 

também chamados de escarificantes.  

Exemplos: agulhas descartáveis, brocas, 

lâminas de bisturi, limas endodônticas, 

instrumentais quebrados.

- Descarte: Devem ser acondicionados

em recipientes rígidos, com tampa vedante, estanques, resistentes à ruptura e 

à punctura (do tipo descarpack ou descarpex).

−Manejo: devem ficar em local devidamente licenciado para sua disposição 

final e seu manejo deve seguir as orientações do orgão ambiental local 

competente.
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É de responsabilidade da comissão interna de prevenção de acidentes. 

GRUPO 1 - RISCO FÍSICO       Diversas formas de energia, tais como ruídos, 

vibrações, temperatura, umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes.

GRUPO 2 - RISCO QUÍMICO      Substâncias compostos e produtos químicos 

em geral, poeiras, fumos, névoas, gases e vapores. Ex: amalgamadores, álcool.

GRUPO 1 - RISCO BIOLÓGICO       Toda entidade biológica incluindo 

bactérias., parasitas, fungos, vírus, protozoários e bacilos.  

GRUPO 2 - RISCO ERGONÔMICO       Esforço físico intenso, exigência de 

postura inadequada, imposição de ritmos excessivos, trabalho em terno noturno.

organização do trabalho e outras situações causando stress físico e/ou psíquico.

GRUPO 2 - RISCO DE ACIDENTES      (MECÂNICO) condições inseguras no

local de trabalho, que podem provocar lesões no trabalhador. 

Mapa de Risco - (Responsabilidade da comissão de 
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Classicação de Movimentos realizados pelos C-D
Os movimentos que o cirurgião dentista executa podem ser dividido em 5 

classes.

Movimento 1 – Movimento de dedos. Ex.: Durante a instrumentação de um 

canal;

Movimento 2 – Movimento de dedos e punhos. Ex.: Durante o Preparo cavitário;

Movimento 3 – Movimento de dedos, punhos e cotovelos (antebraço). 

É importante que ele ocorra dentro do espaço ideal de pega. 

Ex.: Pegar a caneta de alta rotação no equipo.

Movimento 4 – Movimentos de todo o braço. Espaço máximo de pega. 

Ex.: Abrir a gaveta de um armário auxiliar quando ela está ligeiramente além do 

círculo funcional de trabalho.

Movimento 5 – Torções do corpo e deslocamento. Ex. Pegar o sugador por 

cima do paciente, do lado da assistente.

O ideal é que o CD tente manter seus movimentos até o "Movimento 3". Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTE

- entre 60 e 70 dB – níveis ideais de ruídos;

-entre 70 e 90dB – aumenta a sensação de desconforto;

-entre 90 e 140dB – alto risco da acuidade auditiva;

-140dB – limite da dor com sério risco de dano irreversível da membrana 

timpânica. OBS: Os motores de alta rotação convencionais situam-se na faixa 

de 82 a 86 dB. 

A Norma Regulamentadora NR 15 da legislação brasileira, discorre sobre 

atividades e operações insalubres, o valor limite de tolerância para ruído 

contínuo ou intermitente que o cirurgião-dentista pode se expor, diariamente:

NÍVEL DE RUÍDO                  MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA PERMISSÍVEL

85                                           8 horas

86                                           7 horas

87                                           6 horas

 

Ruídos

95                                              2 horas

100                                             1 hora

105                                             30 min  Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Regras Básicas de Ergonomia
- Olhar perpendicular sobre a área de trabalho.

- luz do refletor paralela ao campo de observação.

- Movimentos de Lateralidade devem ser minimizados 

e os de torção abolidos.

- Paciente em posição supina eo dentista na posição 

de 9-13h.

- Odontologia a quatro mãos.

-Membros próximos ao corpo.

- Realizar alongamentos e exercícios físicos regularmente.

distância média recomendada entre os olhos do profissional e a boca do 

paciente deve ser de 30 a 40cm. 

- Pés completamente apoiados ao solo.

- Coxas paralelas ao solo, formando um ângulo de 110° com as pernas.

- Cabeça ligeiramente inclinada para frente e para baixo.

 

X
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ERGONOMIA
O POSICIONAMENTO IDEAL ESTÁ NA POSIÇÃO 9-13h (Para destros). Para

dentistas canhotos, deve ser invertido.

A localização do ASB corresponde às posições de 2h e 3h. 

13h
12h

3h

9h
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DORT (Desordens Osteomusculares relacionadas ao trabalho)

É uma Síndrome caracterizada por uma série de microtraumatismos 

osteomusculares, em articulações, ligamentos, bastante relatada por CD. 

OBS: Os CD são um grupo que se encontra entre os primeiros lugares em 

afastamento do trabalho por incapacidade temporária ou permanente, 

respondido por cerca de 30% das causas de abandono prematuro da profissão.

Os CD que usam ambas as visões (diretas e indireta), queixam-se menos de 

dor no pescoço do que os que usam APENAS a direta.

Algumas exigências do processo de trabalho dos CD são apontados com os 

fatores de estresse, e estão associadas a problemas musculoesqueléticas.

A presença de compressor dentro do consultório é associada a queixas de 

dor por desencadear desequilíbrio fisiológico, gerando irritabilidade, estresse e 

tensões musculares. 
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DORT (Desordens Osteomusculares relacionadas ao trabalho)

Entre as patologias mais frequentes que são resultado de LER/ DORT são 

representadas pelas seguintes entidades clínicas: 

Síndrome do túnel do carpo, Síndrome do túnel ulnar, Bursite, Tendinites, 

Tenossinovites, Cervicobraquialgia, Síndrome do desfiladeiro torácico, 

Epicondilite: È caracterizada por ruptura ou estiramento nos pontos de 

inserção do cotovelo, ocasionando processo inflamatório que atinge os tendões, 

músculos e respectivos tecidos que o recobrem,

Tenosinovite estenosante dos flexores – ou dedo em gatilho: É uma condição 

caracterizada por dor no trajeto dos tendões flexores, na região do túnel

osteofibroso, associada à dificuldade ou travamento do movimento dos dedos 

ou polegar, que podem permanecer em posição de flexão.

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



SÍNDROME DE QUERVAN

 A tendinite, tenossinovite ou síndrome de De Quervain , 

consiste numa inflamação dos tendões que se 

iniciam no punho em direção ao dedo polegar. 

Os tendões afetados são o abdutor longo e o 

extensor curto do dedo polegar. 

Dentre as causas desta síndrome estão: Atividades de pinçamento do polegar 

e o indicador, com movimentos de flexão e extensão de punho, especialmente 

fazendo força; Uso de ferramentas e instrumentos de trabalho que exijam 

desvio ulnar do carpo; Alta repetitividade com repetição de movimento com o 

punho sem apoio, uso excessivo de força, compressão do polegar ou do punho. 

As manifestações clínicas incluem: Dor; Inchaço sobre o pulso no lado em que 

o polegar está localizado; Enrijecimento. 

Com a progressão da patologia, o paciente apresenta dificuldade para segurar 

objetos que exijam a realização da pinça com o polegar.
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SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO

A Síndrome do Túnel do Carpo (ou Síndrome Carpal) ocorre em

função de repetições ou o esforço contínuo com desvio ulnar ou palmar

ocasionando parestesia e dor, que pode levar à inflamação (tenossinovite)

e à degeneração, culminando com a desabilitação funcional, incapacitando

o indivíduo à prática profissional.
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SÍNDROME DE BURNOUT

BURNOUT é um estado persistente e negativo, relacionado ao trabalho,

relatado por indivíduos normas, caracterizado por exaustão, 

sentimento de reduzida eficácia, diminuição da motivação e 

atitudes e comportamentos laterais disfuncionais.

MASLACH BURNOUT INVENTORY: É um questionamento

 padrão de detecção, em forma de ecala de auto-avaliação.

-A interrupção do fluxo de trabalho odontológico gera fadiga mental e desgaste 

físico, cada vez que uma atividade precisa ser retomada após um tempo de 

espera.
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VARIZES
As varicosidades nos membros inferiores resultam da dificuldade de

circulação do sangue venoso em decorrência do tempo 

demasiadamente prolongado em que o profissional fica sentado 

ou em pé sem mudar de posição.

Para evitar o seu aparecimento, Aconselha-se que as coxas 

devem estar paralelas ao chão e com o ângulo formado com 

a perna entre 90° e 120°(ideal 110°), pois quanto mais aumenta essa 

angulação, maior será a compressão da circulação venosa de retorno, 

o que causa desconforto e favorece o aparecimento de varizes nos 

membros inferiores. 
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caracterzação das DRT (Doenças relacionadas ao trabalho)
Classificação das DRT, proposta por Richard Schilling (1984):

- GRUPO I: Doenças em que o trabalho é causa necessária, ou seja. as 

denominadas doenças profissionais, stricto sensu, e as intoxicações profisionais

agudas.

- GRUPO II: Doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco contributivo,

mas não necessário, ou seja. todas as doenças ditas ‘‘comuns’’ mas frequentes 

ou mais precoses em determinados grupos ocupacionais mas, em que, 

portanto, o nexo causal é de natureza iminentemente epidemiológica.

- GRUPO III: Doenças em que o trabalho provoca distúrbio latente, ou agrava 

doença preecistente, ou seja, atua como concausa. 
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Estomatologia e
Patologia
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Termos Importantes

Semiologia: estudo dos sinais e sintomas das doenças

Sinal: Manifestações clínicas visíveis e perceptíveis pelo profissional.

Sintomas: São manifestações subjetivas percebidas pelo paciente e relatadas 

ao profissional.

• Sinal patognomônico: exclusivo de determinada doença

• Sintomatologia prodrômica ou pré-clínica: Sinais e sintomas característicos 

prévios a determinada lesão ou sinal específico (febre, náuseas, coceira).

• Sintomatologia subclínica: sintomas e sinais inespecíficos. A doença não se 

manifesta, apenas apresenta estes sinais

• Semiotécnica: técnica de coleta dos sinais e sintomas

• Tratamento:

- Sintomático: para alívio de sintomas

- Etiológico: baseado no agente etiológico

- Prova terapêutica: baseado na hipótese diagnóstica. 
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Anamnese

A anamnese é a etapa onde, por meio de uma conversa orientada a partir de 

alguns tópicos, obtemos informações relacionadas à história de vida do 

paciente e os aspectos subjetivos relacionados a doença em questão. 

Pode ser definida como o ponto focal da relação profissional-paciente, a partir

da qual se estabelece a conexão pessoal que vai ser muito importante para 

que exista uma relação de confiança entre o paciente e o profissional.

A principal finalidade é a colheita de SINTOMAS DA DOENÇA.

Alguns tópicos que são abordados durante a anamnese:

- Dados de identificação. 

- Queixa principal.

- História da doença atual.

- História médica.

-História familiar

-História buco-odontológica.

 

Atenção ao tipo de pergunta realizada:

Não fazer perguntas pouco específicas

como ‘’O senhor tem alguma doença?’’.

Procurar fazer perguntas coloquem o 

paciente em contradição para expor 

informações que ele possa omitir.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Exame Físico

O exame físico é a etapa do exame clínico a partir da qual serão coletados os 

dados objetivos (sinais) relacionados à doença, que envolvem desde o aspecto 

geral de saúde do paciente até o exame específico de fora e de dentro da boca. 

ETAPAS EXTRABUCAL: O exame físico extrabucal vai começar pela avaliação 

dos linfonodos. Três cadeias principais vão ter importância para a odontologia: 

a cadeia cervical superficial, queacompanha o músculo esternocleidomastoideo, 

os da região submandibular, e os submentonianos. Em seguida é realizado o 

exame fora da boca e palpados os músculos da mastigação.

EXAME INTRABUCAL: exame da mucosa bucal propriamente dita. Importante 

lembrar que todas as regiões da boca devem ser incluídas nesse exame.

1. Lábio e vestíbulo bucal. 2. Mucosa jugal bilateral. 3. Fundo de sulco inferior.

4. Fundo de sulco superior.      5. Palato duro            6. Palato mole.

7. Orofaringe.                           8. Assoalho bucal.      9. Língua.
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Exame Físico

Recursos semiotécnicos: Utilização dos orgãos dos sentidos no exame. 

INSPEÇÃO: O profissional utiliza-se da VISÃO. (cor, textura, superfície etc).

PALPAÇÃO: Corresponde ao TATO e a pressão realizada numa área.

 DIGITAL: Dedo indicador em áreas próximas ao osso. Compressão: Digito pressão.

 BIDIGITAL: Dedo indicador e polegar da mesma mão. (pinça)

 VITROPRESSÃO ou DIASCOPIA: Lâmina de vidro comprimindo uma área. 

 BIMANUAL: Quando se utilizam as duas mãos, empregada na palpação da 

glângula submandibular e soalho de boca.

PERCUSSÃO: Golpes controlados e rápidos en uma estrutura. ex; Cabo de 

espelho p/ cinfirmar pulpite.

AUSCULTAÇÃO: Audição. Com o uso do estetoscópio. EX: É utilizado na 

ausculta de ruídos na ATM.

OLFAÇÃO: (pouco utilizado) Olfato. ex; Halitose, hálito cetônico (diabetes 

descontrolada); cheiro de sangue. odor de cadavérico dos carcinomas.    Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Exames complementares - Radiograas

São exames bastante utilizados pelo cirurgião-dentista clínico geral e 

eventualmente em Estomatologia. São de fácil acesso e baixo custo. 

Dependendo do objetivo, podemos utilizar diversas técnicas radiográficas.

RADIOGRAFIAS INTRABUCAIS: Radiografias obtidas com o filme radiográfico 

posicionado dentro da cavidade bucal. Indicações: relativas a diagnóstico de 

lesões dentárias e estruturas vizinhas. Permite visualizar detalhes nítidos, 

porém limitados a uma pequena área. Tipos: Periapical, interproximal e oclusal.

RADIOGRAFIAS EXTRABUCAIS: Radiografia panorâmica. Trata-se de uma 

técnica chamada extrabucal, visto que o filme fica fora da boca. Há completa

reprodução dos dentes e maxilares com inclusão da ATM e seio maxilar, porém 

com detalhes e nitidez menores, se comparada às intrabucais. Técnica barata, 

de fácil execução, único filme, baixa radiação, confortável. Em Estomatologia é 

muito indicada em suspeita de lesões intraósseas. Pode também ser indicada 

para casos em que o paciente não consegue abrir a boca.    Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Exames complementares - Exames de Imagem

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: Exame radiográfico que utiliza o feixe de 

raio-x, porém ao invés de sensibilizar o filme, ele gera fótons que atravessam a 

estrutura do paciente, sendo lidos e quantificados num computador. Requer um 

maior tempo para execução, e tem um custo mais elevado. Permite excelente 

visualização das lesões e estruturas anatômicas, reconstrução tridimensional 

da imagem, sendo fundamental para o diagnóstico e para o planejamento

cirúrgico conclusivo, avaliando melhor os limites e extensões da lesão. Além 

disso, possibilita a determinação da quantidade e qualidade óssea com 

precisão. O exame pode apresentar diferentes planos de corte (coronal,

axial e sagital).
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Exames complementares - Cintilograa

Cintilografia é o estudo das imagens de alterações ósseas obtidas por meio da 

injeção de uma substância radioativa na corrente circulatória, utilizando como 

veículo um composto que participa ativamente do metabolismo ósseo. Esse 

composto, marcado por uma substância radioativa, é absorvido pelo osso e po-

de ser detectado por um captador de radioatividade, o qual registra os impulsos 

radioativos em uma tela ou papel. Onde houver maior metabolismo, mais inten-

sa será a absorção do composto, que é um fosfato marcado com o tecnécio, 

mostrando no papel ou na tela a área de maior atividade, mais condensada. 

Em contrapartida, onde houver menor metabolismo ou onde este for nulo, não 

haverá impulsos radioativos para serem captados, aparecendo assim uma área 

pouco condensada ou mesmo sem marcação, branca. A cintilografia, por ser 

dinâmica, complementa a radiografia, que é estática. A cintilografia é utilizada 

em lesões ósseas para diferenciar, por ex, um cisto (metabolismo baixo) de u-

ma lesão central de células gigantes, e lesões das glândulas salivares maiores. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Exames complementares - Exames de imagem

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: Permite visualização de tecidos moles, porém 

requer equipamento de alto custo. É uma técnica que apresenta longo tempo 

de execução e que pode causar incômodo ao paciente, que deve ficar no 

interior de uma câmara. Não é invasiva, pois não usa radiação ionizante, e sim 

campo eletromagnético. Em odontologia, geralmente é utilizada para diagnóstico 

de lesões ou problemas na articulação temporomandibular (ATM), podendo 

auxiliar quando há necessidade de intervenção cirúrgica nesta região.

ULTRASSONOGRAFIA: Exame que utiliza ondas ultrassônicas, servindo para 

diferenciar lesões sólidas de líquidas e verificar tipos de conteúdo. Não emite 

radiação ionizante. É utilizada em estomatologia, principalmente para glândulas 

salivares maiores, em que assume importância capital no diagnóstico de cálculo 

radiotransparente ao raio X. 
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Exames Laboratoriais - Hemograma
Recomendado em avaliações pré-operatórias. As condições para a solicitação 

são: Complexidade cirúrgica, intervenções de médio e grande porte, suspeita de 

anemia ou policitemia, presença de doenças crônicas como: Nefropatias, 

hepatopatias, lúpus eritematoso, AIDS, neoplasias, alcoolismo, doenças 

hemorrágicas do trato intestinal, radio ou quimio recentes, presença de infecção, 

paciente acima de 60 anos, crianças pálidas e hipoativas, má alimentação e 

déficit de peso/idade. O hemograma completo é composto por:

Fornece dados sobre contagem de hemácias (eritrócitos ou ERITROGRAMA: 

glóbulos vermelhos).

SÉRIE PLAQUETÁRIA: Contagem de plaquetas ou trombócitos.

Avalia quantitativamente e qualitativamente os leucócitos LEUCOGRAMA: 

(glóbulos brancos).  

Eritrócito - Plaqueta - Linfócito - Monócito - Eosinófilo - Basófilo - Neotrófilo  Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Exames Laboratóriais - Coagulograma Completo
Importante no pré- operatório de qualquer cirurgia de médio à grande porte 

Também deve ser solicitado para investigar sangramentos espontâneos e 

petéqueas. O coagulograma detecta alterações tanto na hemostasia primária 

quanto da cascata de coagulação e hemostasia secundária; A possibilidade de 

hemorragias continuará sendo uma das principais causas de contra-indicação 

para casos cirúrgicos. O coagulograma é composto por:

Fornece a verificação da suficiência do número de TS - tempo de sangramento: 

plaquetas e da função plaquetária. 

Teste de baixa sensibilidade (substituido pelo HTC - Tempo de coagulação: 

tempo de tromboplasma parcial ativado).  

Realizado para medir TP ou TAP - Tempo de protrombina parcialmente ativa: 

o tempo que o plasma tem para formar o coágulo.  

TTPa- Tempo de protrombina parcialmente ativa. 

INR - Índice de normalização internacional. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



HEMOGRAMA - Eritrograma
CONTAGEM DE ERITRÓCITOS (E): Usado para detectar a quantidade desta 

célula em um microlitro (milímetro cerébro) de sangue total.

 Melhor resultado para saber se um DOSAGEM DE HEMOGLOBINA (Hgb):

paciente está anêmico, normal: 12,0 a 16,0 g/dL. 

 E o percentual do sangue que é ocupado por eritrócitos. HEMATÓCITO (Hct):

Paciente anêmico, esse exame encontra-se diminuído. normal: 35,0 a 47,0 %. 

Avalia o tamanho dos eritrócitos. VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO (VCM): 

Auxilia a diferenciar os vários tipos de anemia. 

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA (HCM): É o peso da hemoglobina 

dentro das hemácias e a concentração de hemoglobina corpuscular média 

(CHCM) avalia a concentração de hemoglobina dentro da hemácia.

É o índice que revela anisocitose, RDW - RED CELL DISTRIBUTION WIDTH: 

ou seja, presença de hemácias de tamanhos variados na amostra examinada.
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Lesões Fundamentais
PÁPULA NÓDULO

São pequenas lesões sólidas, 

circunscritas, elevadas cujo diâmetro

não ultrapassa 5 mm. Podem ser 

únicas ou múltiplas, de superfície lisa 

ou rugosa ou verrugosa, 

arredondaras ou ovais, pontiagudas 

ou achatadas, séssil ou pedicular. 

Tem origem epitelial conjuntivo ou 

misto.

São lesões sólidas, circunscritas, 

de localização superficial ou profunda 

e formados por tecido epitelial 

conjuntivo ou misto. São maiores que 

5 mm. Podem ser pediculadas (base 

menor que a lesão) ou séssil 

(base menor). 

SÉSSIL  PEDICULADO
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Lesões Fundamentais

MANCHA ou MÁCULA PLACA

São modificações na colocaração 

normal da mucosa bucal sem que 

ocorra elevação ou depressão tecidual.

Apresentam cor, tamanho e forma

bastante variada. Podendo a sua 

origem ser devidamente a presença de 

melanina ou outras causas. Ex: Vitiligo,

tatuagem por amálgama.

Constituem lesões bem 

características, fundamentalmente 

elevada em relação ao tecido normal, 

sua altura é pequena em relação a 

extensão, consiste a palpação e sua 

superfície pode ser rugosa, verrucosa, 

ondulada, lisa ou combinação dos 

anteriores. Ex: Leucoplasia, líquen 

plano.
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Lesões Fundamentais

VESÍCULA BOLHA

É uma alteração no epitélio, contendo 

líquido em seu interior e considerada

uma lesão que NÃO ULTRAPASSA 

3mm, no seu interior no  seu maior 

diâmetro. Geralmente são várias 

cavidades.

É uma alteração no epitélio, contendo

líquido no seu interior e considerada 

uma lesão que é MAIOR que 3mm no 

seu diâmetro.

OBS: Pústula (vesícula ou bolha com

exsudato purulento). .

LÍQUIDO LÍQUIDO
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Lesões Fundamentais

EROSÃO ÚLCERA OU ULCERAÇÃO

Representa perda PARCIAL do epitélio

sem exposição do tecido conjuntivo 

subjacente. Surgem em decorrência

de variados processos patológicos,

predominantemente de origem 

sistêmica.

São lesões em que ocorre solução 

de continuidade do epitélio com 

exposição do tecido conjuntivo 

subjacente. Alguns autores dividem

a úlcera em aguda. São lesões de 

caráter secundário.
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Biópsia
INCISIONAL/PARCIAL: BIÓPSIA EXCISIONAL:

Remoção de um fragmento da lesão. 

Indicada em lesões múltiplas, lesões 

extensas e lesões com suspeita de

neoplasia maligna. (Se justifica pelo 

fato de o paciente precisar de um 

tratamento subsequente, que será

realizado por algum profissional da 

área médica). Deve-se incluir na 

mesma peça o tecido sadio e a lesão. 

Se retira toda a lesão para exame 

histopatológico. O objetivo é 

estabelecer o diagnóstico, mas 

acaba-se tratando a lesão, pois ela é 

removida. Indicada para lesões 

isoladas, pequenas, sem suspeita de 

malignidade (neoplasias benignas

e lesões inflamatórias). 
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Biópsia - PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF):

A PAAF é também conhecida por biópsia aspirativa e representa a obtenção de 

material através de uma punção, com agulha e seringa, para aspirar o 

conteúdo. Método simples, rápido e seguro, que permite a retirada de células 

de nódulos ou lesões em diversos órgãos e tecidos superficiais ou profundos 

através de uma agulha fina. 

Indicação: lesões submucosas, subcutâneas e profundas em que o 

procedimento de biópsia, muitas vezes, representa uma grande cirurgia sem 

diagnóstico definitivo e consequentemente sem subsídios, além das 

informações clínicas e dos exames de imagem.

RESULTADOS: 

Marrom: Ameloblastona, ceratocisto.

Branco leitoso: Cisto infectado.

Ausência de liquído: Lesão sólida.

Pus: Processo infeccioso.

Citrino: Cisto.

Sangue: Vascular.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Biópsia - Cuidados com a peça

1. Escolha um frasco com gargalo (“boca”) largo. Após ser fixado o material fica

mais rígido, o seja,  frasco com gargalo pequeno = difícil remoção.

2. O frasco deve conter líquido fixador e ter uma etiqueta de identificação. 

2. O fixador universal é o formol (solução de formalina tamponada 10%). 

O ideal é que o volume do fixador no interior do frasco represente pelo menos 

20 vezes o volume do material. Não deve ser utilizado álcool, água, gasolina ou 

outro tipo de líquido. 

3. É de extrema importância a identificação do material imediatamente após a 

sua retirada, ainda no centro cirúrgico ou no ambulatório. A etiqueta em torno 

do frasco deve conter o nome do paciente, nome do profissional 

e a data do procedimento.

5. Enviar o material devidamente preenchido e assinado para o 

laboratório de Anatomia patológica/Patologia.

OBS: Os profissionais podem solicitar aos laboratórios de anatomia patológica a solução de formol.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



A citologia esfoliativa é um exame complementar de diagnóstico que utiliza cé-

lulas naturalmente eliminadas para estudo microscópico. Essas células, assim 

destacadas, são colhidas delicadamente da superfície mucosa que as abriga e 

são depositadas em uma lâmina de vidro. Depois, são coradas por colorações 

específicas para cada caso e levadas ao microscópio para leitura.

A principal finalidade da citologia esfoliativa é a detecção de tumores malignos. 

Além disso, pode ser utilizada como auxiliar no diagnóstico de doenças viróti-

cas, fúngicas e bacterianas. Apesar de ser um exame altamente confiável, a ci-

tologia esfoliativa não substitui a biópsia, pois não define o tipo de lesão malig-

na. Sua utilização, entretanto, é imprescindível para afastar a possibilidade de 

câncer em uma lesão que clinicamente tem características de malignidade.

Caso a citologia revele forte queratinização no soalho 

da boca, a alteração pode ser preocupante, pois é 

um indício de eventual futura evolução para carcinoma.

Exames complementares - CITOLOGIA ESFOLIATIVA
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Significa “observar por meio de” e consiste em visualizar uma determinada es-

trutura comprimida por uma lâmina de vidro. Essa manobra é conhecida tam-

bém como vitropressão, sendo utilizada em lesões escuras, suspeitas de he-

mangioma ou nevo, fazendo-se compressão com uma lâmina de vidro sobre a 

área a ser estudada. 

Caso haja desaparecimento da coloração escura e no lugar ocorra isquemia, 

reaparecendo paulatinamente a partir do momento da retirada da compressão, 

pode-se concluir que se trata de lesão vascular (p.ex., hemangioma). 

Caso a coloração da lesão permaneça, 

conclui-se ser uma lesão pigmentada.

A vitropressão é importante auxiliar no 

estabelecimento do diagnóstico diferencial.

Vitopressão ou Diascopia 
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CISTO

É uma cavidade de ar, preenchida

por líquido e revestida por epitélio.

TUMOR

É uma massa anormal tecidual maior

que 3 cm!

TUMOR E CISTO
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Lesões Brancas

Essas lesões surgem em decorrência de alterações no processo de renovação 

do epitélio (aumento da espessura de ceratina ou do tecido epitelial como um 

todo) e/ou da condensação de fibras do tecido conjuntivo, as quais tornam a 

vascularização da mucosa menos perceptível clinicamente. 

Este grupo de lesões envolve desde lesões reacionais frente ao trauma 

(ceratose friccional), lesões auto-imunes (líquen plano), lesões com 

potencial de transformação maligna (leucoplasia e queilite actínica) e, em 

um número menor de casos, o câncer bucal (carcinoma espinocelular).

Algumas lesões que são incluídas nessa categoria:

POTENCIALMENTE MALIGNAS
- Queilite actínica
- Leucoplasia
- Líquen plano

MALIGNAS
- Carcinoma espinocelular

BENIGNAS

Geneticamente 
determinadas
- Nevo branco esponjoso

Infecciosas
- Candidíase 
pseudomembranosa
- Candidíase 
hiperplásica crônica
- Sífilis secundária
- Leucoplasia pilosa

Reacionais
- Mordiscamento crônico 
(morsicatio)
- Ceratose friccional
- Estomatite nicotínica
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Lesões Erosivas

Erosão é definida como perda parcial do tecido epitelial sem resultar na 

exposição do tecido conjuntivo. A erosão, leva a uma diminuição da espessura 

epitelial gerando um aspecto clínico avermelhado devido a maior visualização 

do componente vascular presente no tecido conjuntivo subjacente. Além disso, 

os pacientes portadores de lesões erosivas podem relatar desconforto no local, 

em especial sensação de ardência, que ocorre devido à diminuição da 

espessura epitelial e, consequentemente, maior estímulo das terminações 

nervosas presentes no tecido conjuntivo.

Mucosa Jugal
• Líquen plano erosivo
• Reações medicamentosas
• Estomatite de contato

Lábio
• Queilite angular
• Queilite actínica
• Queilite exfoliativa

Língua
• Língua geográfica
• Glossite atrófica
• Glossite romboidal mediana
• Candidíase eritematosa
• Eritroplasia/eritroleucoplasia

Gengiva
• Líquen plano erosivo
• Pênfigo vulgar
• Penfigóide benigno de mucosa

Palato
• Candidíase atrófica crônica
• Trauma por sexo oral
• Estomatite de contato

Assoalho
• Eritroplasia/ eritroleucoplasia
• Líquen plano erosivo
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Lesões Ulcerativas agudas

As lesões ulceradas podem ter origem traumática, infecciosa, auto-imune ou 

até tumoral. O tumor maligno mais comum da cavidade oral, chamado 

carcinoma espinocelular, usualmente se apresenta como uma ulceração em 

cavidade bucal. Entretanto, outras lesões podem ter aspecto clínico muito

semelhante, como é o caso de lesões infecciosas. Durante o processo de 

diagnóstico diferencial, existe uma manobra chamada prova terapêutica, na 

qual o clínico estabelece um diagnóstico provisório e adota a conduta 

correspondente e acompanha o caso por um período para ver se a resposta 

se dá de forma coerente com o diagnóstico sugerido. 

INFECCIOSAS
Histoplasmose
Paracocccidioidomicose
Tuberculose
Sífilis

VIRAL
GEHA
Herpes
Varicela
Doença das 
mãos, pés e boca

AUTO-IMUNE
Ulceração aftosa 
    recorrente
Eritema multiforme
Pênfigo/penfigóide
Liquen plano
Lupus eritematoso

TRAUMÁTICA
Mecânico
Físico
Químico

NEOPLÁSICA
Carcinoma 
      espinocelular
Linfoma
Câncer de glândula 
      salivar
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Lesões Ulcerativas crônicas

As lesões ulceradas podem ter origem traumática, infecciosa, auto-imune ou 

até tumoral. São lesões que se caracterizam por apresentar um longo período 

de duração e/ou por mostrarem recorrência ao longo do tempo, ou seja, ciclos 

de aparecimento e desaparecimento. 

Benigna Potencialmente maligna 

Maligna 

Lúpus eritematoso*
Sífilis secundária
Tuberculose
Histoplasmose
Paracoccidiodomicose Carcinoma espinocelular (CEC)

Tumor maligno de glândula salivar
Linfoma

Líquen plano*Úlcera traumática
Sialometaplasia necrotizante
Ulceração aftosa recorrente*
Herpes recorrente*
Pênfigo vulgar*
Penfigóide cicatricial*
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Lesões Proliferativas

Serão consideradas lesões que apresentam-se como pápulas ou nódulos, 

exofíticos ou submucosos. Com relativa frequência, essas lesões são 

muito semelhantes entre si na sua aparência clínica. Por isso, nestes casos, a 

definição do diagnóstico final só é possível a partir da biópsia e do exame 

histopatológico. Entretanto, o conhecimento das principais características 

clínicas, localização preferencial, entre outros fatores importantes, pode nos 

auxiliar no estabelecimento do diagnóstico diferencial, porém algumas lesões 

não apresentam indicação de biópsia, sendo esta, inclusive, contraindicada 

(como no caso do hemangioma).

Benigna Potencialmente maligna 

Maligna 

Lúpus eritematoso*
Sífilis secundária
Tuberculose
Histoplasmose
Paracoccidiodomicose Carcinoma espinocelular (CEC)

Tumor maligno de glândula salivar
Linfoma

Líquen plano*Úlcera traumática
Sialometaplasia necrotizante
Ulceração aftosa recorrente*
Herpes recorrente*
Pênfigo vulgar*
Penfigóide cicatricial*
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Lesões Vesiculobolhosas

Vesícula e bolha são lesões de crescimento superficial, contendo líquido no 

seu interior, sendo vesícula o termo para referir a lesão com até 3 mm, e bolha 

a lesão com mais do que 3 mm de diâmetro. As lesões vesicobolhosas em 

boca podem ter etiologia e curso clínico muito distintos. Algumas lesões podem 

se iniciar como vesículas (por exemplo o herpes) ou bolhas (por exemplo 

pênfigo vulgar e penfigóide benigno de mucosas), que posteriormente se 

rompem deixando um leito erosivo ou ulcerado. Outras lesões podem formar 

bolhas (por ex. mucocele) e regredir espontaneamente em alguns casos.

Benigna 

Mucocele
Rânula
Herpes Labial Recorrente
Pênfigo Vulgar
Penfigóide Benigno 
  Das Membranas Mucosas
Angina Bolhosa Hemorrágica 
 

Número de Lesões: 

Única
Mucocele (Translúcida ou azulada)
Rânula (Translúcida ou azulada)
Angina Bolhosa Hemorrágica (Arroxeada)

Múltiplas
Herpes Labial recorrente (Translúcida)
Penfigo vulgar (Translúcida)
Penfigóide benigno de membranas  
mucosas (Translúcida)
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Lesões Pigmentadas

Pigmentações são encontradas frequentemente na boca. Tais lesões 

representam uma ampla variedade de entidades clínicas, incluindo desde 

variações do padrão de normalidade que são consideradas alterações 

patológicas (p. ex.: pigmentação racial – melanose), manifestações de doenças

sistêmicas (p. ex.: Doença de Addison) e tumores malignos (p. ex.: melanoma 

e sarcoma de Kaposi). Dessa forma, a compreensão das causas de 

pigmentação em mucosas e a avaliação apropriada do paciente são questões 

fundamentais.

PIGMENTAÇÃO DIFUSA E BILATERAL
Pigmentação fisiológica (racial)
Síndrome de Peutz-Jeghers
Doença de Addison
Pigmentação por metais pesados
Sarcoma de Kaposi 
Pigmentação induzida por drogas
Pigmentação pós inflamatória
Melanose do fumante
Pigmentação pós inflamatória
Melanose do fumante
 

PIGMENTAÇÃO FOCAL
Hemangioma e malformação vascular
Varizes e trombos
Hematoma e outras alterações hemorrágicas
Tatuagem por amálgama e pigmentações 
por outros corpos estranhos
Mácula melanótica/Mácula melanocítica
Nevus pigmentado
Melanoma
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Desordens Potencialmente Malignas

É um grupo de lesões que se caracteriza pelo comportamento. Alguns pacientes 

que apresentam alguma dessas lesões tem risco para desenvolver um 

carcinoma espinocelular em alguma parte da boca. Ao longo dos anos, 

diferentes termos foram utilizados para identificar esse grupo de lesões. Em 

2005, foram criados os termos “lesão potencialmente maligna” e “condição 

potencialmente maligna”. 

BENIGNAS
Lesões que tem comportamento benigno, ou seja, não costumam levar o paciente a óbito. Este grupo inclui doenças 
inflamatórias, infecciosas ou não, tumores benignos. Em geral, são lesões que podem ser tratadas com mais 
facilidade pelo cirurgião-clínico geral, embora algumas delas sejam mais complexas e, as vezes, podem exigir 
atuação em colaboração com médicos.

POTENCIALMENTE MALIGNAS
Lesões que exigem maior cuidado, pois existe risco de haver transformação maligna ao longo do tempo, seja o 
paciente tratado ou não. A identificação dessas lesões é fundamental para fazermos diagnóstico precoce de câncer, 
interceptando uma lesão que o precede.

MALIGNAS
Compreende os cânceres de diferentes tipos, situações que devem ser prioridade para tratamento. No grupo de 
pacientes que apresentam essas lesões, demora para começar o tratamento representa maior risco de mutilação, 
menor chance de cura e menor tempo de sobrevida. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Câncer bucal

O carcinoma espinocelular (CEC) pode se manifestar de muitas formas em 

boca. As lesões podem ocorrer tanto em lábio quanto no interior da cavidade 

bucal. Dentro da boca, os sítios mais acometidos são língua e assoalho bucal, 

mas as lesões podem aparecer em qualquer localização. A manifestação 

clínica mais conhecida é a úlcera indolor, de bordas endurecidas e elevadas 

que não cicatriza após duas semanas de acompanhamento. Contudo, algumas 

vezes os carcinomas espinocelulares em estágio inicial se assemelham ou são 

precedidos por desordens potencialmente malignas, como a leucoplasia ou 

eritroplasia, ou ainda aparecem como massas proliferativas (nódulos) que 

lembram o granuloma piogênico. Dessa forma, o CEC pode se manifestar 

como lesões brancas, erosivas, ulceradas ou proliferativas.

ONS: Os cirurgiões dentistas são os primeiros profissionais a detectarem 

um câncer de boca nos pacientes, segundo as estatísticas. 
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Câncer bucal

T(Tamanho)

 

T1 ≤ 2 cm

T2 + de 2 cm ≤ 4 cm

T3 > 4 cm

T4 > 4 cm, disseminado

T4a Pode ser ressecado

T4b Não pode ser 

ressecado

N - Nódulo Linfático Metas. M - Metástase à Distância

Estágio I        T1 N0 M0

Estágio II       T2 N0 M0  

Estágio III   T1 N0 M0 ou

                

  

Tx - Nenhuma Avaliação.

T0 - Nenhuma evidência

de tumor.

Tis Carcinoma in situ

NX - Nenhuma avaliação

N0 - Ausência de metástase

N1 - Metástase em 1 linfonodo, 

≤ 3 cm (homolateral).

N2 - Metástase em 1 linfonodo 

homolateral, >3 e ≤ 6 cm 

(homolateral)

N2a - 1 linfonodo >3 e ≤ 6 cm

N2b - Homolaterais múltiplos

N2c - Linfonodos bilaterais 

N3 - Metástase > 6 cm em sua 

maior dimensão

MX Não avaliada

M0 Ausência de metástase 

à distância

M1 Metástase à distância

IV A- T4aN0 ou N1M0, T4aN2

IV B - TN3 M0 ou T4b, N M0

IV C - Qualquer lesão M1.  

T1,T2 ou T3 N1 M0

Estágio IV
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Paralisia de Bell (Paralisia Facial periférica) 

O nervo facial é o sétimo (VII) par de nervos cranianos.

 É constituído por uma raiz motora (nervo facial 

propriamente dito) e uma raiz sensitiva (nervo 

intermédio). Ele controla os músculos da expressão 

facial, e a sensação gustativa dos dois terços anteriores 

da língua. 

A paralisia facial, também conhecida como paralisia 

de Bell, é uma alteração neurológica que acontece quando o nervo facial é 

afetado por alguma razão, levando ao surgimento de sintomas como dificuldade 

para movimentar o rosto, falta de expressão em uma parte da face ou apenas 

a sensação de formigamento. 
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Estomatologia

&Patologia

Alterações da Normalidade
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Exostoses
Exotoses são protuberâncias ósseas localizadas que surgem da cortical óssea.

Esses crescimentos ósseos benignos afetam frquentemente a maxila e a man-

díbula

EXOSTOSES VESTIBULARES: Ocorrem com o aumento de volume vestibular 

ósseo bilateral ao longo dos rebordos alveolares da maxila e/ou mandíbula.

As exostoses ocorrem mais raramente que os toros. São nódulos ósseos as-

sintomáticos..

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Fossetas da comissura Labial
São pequenas invaginações da mucosa que ocorrem no limite do vermelhão 

dos lábios, nos ângulos da boca.

Tal localização sugere que elas ocorrem devido à falha na fusão 

normal do processo embrionário maxilar e do processo mandibular.

São observadas em 12% a 20% da população, preferência pelo sexo 

masculino.

Podem ser une ou bilaterais, geralmente assintomáticas, percebidas 

no exame de rotina.

Poucos pacientes podem ter queixa de acúmulo de saliva, queilite 

angular e infecção bacteriana retrógrada. O tratamento consiste em orientação 

de higiene. 

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Fossetas Labiais paramedianas
São invaginações congênitas raras de lábio inferior.

Clínicamente: Fossetas simétricas ao lado da linha média, em lábio inferior,

levando, muitas vezes  à um comprometimento estético.

Tratamento:  Cirurgia plástica quando há queixa do paciente.

Estão associadas a síndrome de Van Der Woude, Síndrome pterigio péptitea e

Sindrome de Kabuki.  

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Macroglossia
É o aumento do tamanho da língua. 

Esse aumento pode ser causado por diversos 

fatores, incluindo malformações congênitas.

CONSEQUÊNCIAS: Gagueira, mordida aberta, 

língua crenada, prognatismo mandibular, 

ulceração, infecção secundária, necrose, 

obstrução das vias aéreas.

TRATAMENTO: Quando há necessidade seu 

tratamento é cirúrgico.

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE

CAUSAS DA MACROGLOSSIA

• HEREDITÁRIAS E CONGÊNITAS

-Mal-formação vascular

-Linfangioma

- Hemangiona

-Síndromes: 

Beckwith-Wiedemann (BWS)

e Down.

• ADQUIRIDAS

-Paciente edêntulo

- Amiloidose

-Acromegalia. e Angiodema

-Carcinoma e outros tumoresLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Anquiloglossia
Vulgarmente conhecida como língua presa, ela ocorre devido ao freio babial 

curto, acometendo de 1,7 a 4,4% dos recém-nascidos. É 4x mais comum em

meninos.

Pode trazer consequências a limitação dos movimentos 

da língua, defeitos na fonação e ser um fator 

coadjuvante para a doença periodontal.

TRATAMENTO : Cirúrgico (frenectomia).

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Tireóide Ectópica
Em alguns pacientes, a tireoide não migra até a sua posição final (acima da

incisura supraesternal e abaixo da cartilagem cricoide), ou se perde no meio do

trajeto. Quando isso acontece, estamos diante de uma tireiode ectópica.

A localização mais comum (90% dos casos) é a língua

(tireoide lingual). É 7x mais comum no sexo feminino.

CARACTERISTICAS CLÍNICAS: É um nódulo séssil,

bem vascularizado, associado com a cintilografia ou

tomografia computadorizada ou ressonância, magnética

que se faz o diagnóstico. Não se realiza biópsia 

(sangramento), Se não impedir nenhuma função, ela não 

necessita de tratamento. 

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Lábio Duplo
Anomalia oral rara, caracterizada pelo crescimento exuberante de tecido na 

mucosa labial, sendo encontrada em 2% da população mundial.

Ele pode ser adquirido ou congênito. hábitos orais como sugar o lábio ou trau-

matismos, ou um componente da síndrome de Ascher.

Quando o paciente está em repouso, o excesso de 

tecido não é perceptível, tornando-se visível apenas 

quando o paciente sorri.

TRATAMENTO:  Plástica (quiloplastia), quando há

queixa do paciente.

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Língua 
Fissurada

Língua 
Geográca Língua Pilosa

São fissuras ou sulcos na

porção dorsal da língua

de profundidade variável,

revestida por epitélio in-

tegro, porém atrófico.

Pode se notar um sulco

central, do qual se 

irradiam laterais.

São áreas erosivas, 

representadas por man-

chas avermelhadas, com

consequente desapareci-

mentp das papilas filifor-

mes, localizadas no dorso

da língua. (Estomatite

migratória benigna).

É a hipertrofia e alonga-

mento das papilas filifor-

mes da língua e hiper-

queratose com deficiên-

cia da descamação nor-

mal, causada por falta de 

atrito no dorso língual.

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Grânulos de Fordyce
São glândulas sebáceas ectópicas que ocorrem na mucosa oral, obsevadas em

80% da população.

OBS: Glândulas sebáceas são consideradas 

estruturas dérmicas anexas, por isso são 

consideradas ectópicas, na cavidade oral.

CLINICAMENTE: São múltiplas pápulas 

amarelas ou branco-amareladas na

mucosa jugal e na porção lateral do vermelhão 

do lábio superior.

DIAGNÓSTICO: Aspecto clínico. Eles são alterações de desenvolvimento

inócuas, não havendo necessidade de tratamento.

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Toro Patalino
É uma exostose comum (20% da população), benigna de etiologia desco-

nhecida, crescimento lento, osso cortical com pouca 

medular, mas comum na linha média do palato. 

Seu tratamento consiste na proservação. A 

indicação para remoção cirúrgica são: 

Necessidade de prótese que passe por aquela 

região, ulceração constante devido ao trauma de 

mastigação, melhoria da fala ou deglutição.

COMPLICAÇÕES NA SUA RETIRADA: Formação de hematoma pós-operatá-

rio, fratura ou perfuração do aparelho da cavidade oral.  

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Leucoedema
É uma condição normal de etiologia desconhecida. Ocorre com frequência em 

indivíduos negros.

Caracteristicas Clínicas: Lesão branco-acizentado, 

opalescente na mucosa jugal, não destacável.

Aparência difusa, opalescente e branco-acinzentada,

cremosa. Acomete bilateralmente a mucosa jugal e 

pode se extender até a labial.

DIAGNÓSTICO: Quando esticamos a mucosa, seu

aspecto esbranquiçado desaparece ou diminui, ela fica normocrômica. (Sinal

manobra de estiramento da mucosa).

TRATAMENTO: É uma condição benigna e nenhum tratamento é necessário. 

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Microglossia
A microglossia também conhecida como hipoglossia, é bastante rara, sendo 

representada pela diminuição do tamanho da língua.

Em alguns casos, a língua pode estar ausente 

(aglossia). Ambos podem estar associadas a 

anomalias dos membros, como hipodactilia 

(ausência de dedos) e hipomelia (hipoplasia de parte

ou de todo o menbro). Outros pacientes tem anor-

malidades simultâneas, como fenda palatina, bandas

intraorais e transposição das vísceras.

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Defeito de Stafne
É uma cavidade óssea que ocorre na superfície lingual da mandíbula. É uma 

lesão radiolúcida assintomática, abaixo do canal mandibular, na região posterior

da mandíbula, entre os molares e o ângulo da 

mandíbula. 

A lesão é bem-circunscrita e apresenta uma 

margem esclerótica.

São lesões exclusivas da mandíbula.

DIAGNÓSTICO: Ausência de sintomatologia, 

associada ao aspecto radiográfico.

Tratamento: É uma alteração de desenvolvimento inócua, não havendo 

necessidade de tratamento. 

ALTERAÇÕES DA NORMALIDADE
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Estomatologia

&Patologia

Lesões Reacionais
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Linha Alba
Alteração comum da mucosa jugal, geralmente 

associada a pressão, irritação por fricção ou 

trauma de sucção das superfície vestibulares 

dos dentes.

Nenhuma outra condição, como sobreposição 

horizontal insuficiente dos dentes ou restau-

rações irregulares é necessária para o desen-

volvimento da linha alba. 

LESÕES REACIONAIS
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Morsicatio Buccarum - Mastigação da Bachecha
É o termo usado para a mastigação crônica da bochecha, a mucosa labial 

(morsicatio babiorum) é a margem lateral da língua (morsitaio linguarum), tam-

bém podem estar involvidos.

CARACTERISTICAS CLÍNICAS: São encontrados 

mais frequentemente na mucosa jugal bilateralmente.

São áreas brancas, espessadas e fragmentos que 

podem estar entremeadas a gomas eritematosas, com

ulceração traumática focal. A área branca exige uma

mucosa dilacerada e irregular removível a 

raspagem.

TRATAMENTO: Não é necessário nenhum, mas pede-se confeccionar uma 

placa acrílica bilateral. 

LESÕES REACIONAIS
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Estomatologia

&Patologia

Vírus
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Rubéola: Togavírus
Comprometedor para o feto, quando a gestante  adquire a infecção.

SINTOMAS INICIAS: Linfadenopátia, artrite, erupção exantematosa na face e

pesçoco. Máculas > Pápula > descamação > Desaparecem. 

MANIFESTAÇÃO ORAL: Lesões de FORCHHEIMER (20% dos pacientes), pe-

quenas pápulas, discretas, vermelho-escuras no palato duro ou mole.

LOCALIZAÇÃO: Tanto na mucosa oral na pele.

TRATAMENTO: Regride em dias.

OBS: SÍNDROME DA RIBÉOLA CONGÊNITA

-Surdez - Cardiopatia - Catarata

VÍRUS
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HHV-1 E HHV-2: HSV (Vírus Herpes Simples)

CONTÁGIO: Contato físico, gotículas respiratórias, água ou contato com objetos

contaminados.

SINTOMAS INICIAIS: Exposição inicial(primária) assintomática (90%) ou 

gengivoestomatite herpética primária(10%) com início abrupto acompanhado de

linfadenopatia, calafrios e febre.

MANIFESTAÇÕES ORAIS: Vesículas puntiformes QUE SE ROMPEM e formam

úlceras de halo eritematoso, recobertas por fibrina (amarela). Cicatrizam em 7 a 

10 dias.

LOCALIZAÇÃO: Tanto a mucosa oral móvel quanto 

a aderida; dedos, lábios.

TRATAMENTO: ACICLOVIR nos 3 primeiros dias, 

bochechas e engolir 5x dia por 5 dias (200mg) + paliativos.

 

VÍRUS

região oral, facial
e ocular

região genital

vesícula >ulceraçãoLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



HHV-3: Herpes Zoster (cobreiro): VZV
Reativação do vírus, VZV. Fatores de reativação: Neoplasias malignas, sensi-

bilidade, abuso do álcool, imunossupressão e manipulação dentária e reativa-

ção.

SINTOMAS INICIAS: (1) Prodrômica: Dor intensa, procedida de erupção cutâ-

nea. (2) Aguda: Vesículas em uma base eritematosa. (3) crônica: Dor.

MANIFESTAÇÕES ORAIS: Vesículas dispostas em uma base eritematosa.

vesículas>pustulas>úlcera>crostas.

LOCALIZAÇÃO: Acomete apenas UM DOS LADOS. 

Pode ser mucosa oral ou aderida.

TRATAMENTO: Regride em 2 ou 3 semanas em 

indivíduos sadios .

VÍRUS
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CAXUMBA
SINTOMAS INICIAIS: Envolve as glândulas salivares. Sintomas prodrômicos 

de febre baixa, cefaleia, mal-estar e mialgia.

MANIFESTAÇÕES ORAIS: A glândula envolvida exibe edema e infiltração lin-

focitária (dor no período de maior tumefação).

LOCALIZAÇÃO: Aumento de volume e rubor dos orifícios dos ductos de 

Wharton e Stensen.

DIAGNÓSTICO: Clínico.

TRATAMENTO: Paliativo.

VÍRUS
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HV-3 (VARICELA): VZV (VARICELA ZOSTER)

CONTÁGIO: Gotículas respiratórias e contato direto com as lesões ativas.

SINTOMAS INICIAIS: Fase sintomática inicial: Mal-estar, faringite e rinite. Erup-

ções que começam na face e tronco seguindo as extremidades. 

MANIFESTAÇÕES ORAIS: Eritema > Vesícula > pústula > Crosta endurecida.

VESÍCULAS: Avermelhada com um ponto branco no centro, circundada por

uma zona de eritema ‘’gota de orvalho em uma pétala de rosa’’. exantema.

LOCALIZAÇÃO: Borda do vermelhão dos lábios e o palato.

Lesões cutâneas no corpo todo.

TRATAMENTO: Paliativos. Aciclovir, 

velociclovir e funclovir..

VÍRUS
NEOPLASIA
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MONONUCLEOSE: VÍRUS EPSTEIN-BARR (EBV-HHV-4)

CONTÁGIO: Contato intímo, saliva, «doença-do-beijo». 

SINTOMAS INICIAIS: Febre, linfadenopatia, faringite, rinite (4 anos) e tonsilite

(adultos) e fadiga.

MANIFESTAÇÕES ORAIS: petéqueas em região de úvula e palato.

LOCALIZAÇÃO: Palato e amigdalas.

DIAGNÓSTICO: Clinico  + Leucograma; teste de Pau-Bunnel ou ELISA. 

TRATAMENTO: Regride em 4 a 6 semanas..

VÍRUS
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LINFOMA DE BURKITT

É uma neoplasia maligna que tem origem nos linfócitos B e que pode ter como

fator associado o EBV (HHV-4). Acomete com maior frequência crianças (+-6 

anos) da África Central, sendo 2x mais comum em makila do que em mandíbula.

SINTOMAS: Tumefação facial, proptose, dor, sensibilidade, parestesia e mobi-

lidade dentária.

Radiograficamente: Destruição óssea com margens irregulares e mal-definidas.

Um dos sinais iniciais pode ser o desaparecimento da lâmina dura. Histopato-

logicamente, observa-se vários macrófagos com aparência de ‘’céu estrelado’’.

TRATAMENTO: Quimioterapia, prognóstico desfavorável...

NEOPLASIA COM ASSOCIAÇÃO
A UM VÍRUS
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SARAMPO: PARAMIXOVÍRUS

SINTOMAS INICIAIS: (1) 3 primeiros dias: coriza, conjuntivite, tosse e febre.

(2) Febre, machas de Koplik começam a desaparecer e erupções máculo-pa-

pular e eritematosa se iniciam. (3) Fim de febre e descamação da pele.  

MANIFESTAÇÕES ORAIS: Estágio inicial: Manchas de Koplik.

Múltiplas áreas de eritema, nessas áreas são observadas numerosas máculas 

pequenas branco-agudas (grãos de sal em um fundo vermelho).

LOCALIZAÇÃO: Regiões de mucosa jugal e labial (próximo ao ducto de (Sten-

sen) e menor frequentemente no palato mole.

TRATAMENTO: Paliativo com analgésico 

+ repouso + hidratação. Regride em 9 dias.

VÍRUS

Dor de cabeça, Febre, Manchas na pele, Conjuntivite, corriza e tosse.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ENTEROVIROSES: HERPANGINA

VÍRUS: Enterovírus humano.

SINTOMATOLOGIA: Fase aguda de dor na garganta, disfagia e febre.

MANIFESTAÇÃO ORAL: Pequeno número de lesões orais (2 a 6) na região

posterior da boca. Máculas Vermelhas > Vesículas frágeis (parecem aftas) > 

ulceram-se.  

LOCALIZAÇÃO: Região posterior da boca (palato mole e pilares amigdalianos).

TRATAMENTO: Regride dentro de poucos dias;

VÍRUS
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HIV: VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA

Pode ser inicialmente aguda ou ser assintomática. a aguda se desenvolve 1 a 6

semanas, com sintomas parecidos com a mononucleose (p. ex: Exantema 

maculopapular, mialgia, linfadenopatia, cefaleia e hepatoesplenomegalia). 

Segue-se de um período assintomático variável.

Alguns pacientes ANTES do desenvolvimento da AIDS, apresentam um quadro

de complexo relacionado a AIDS: Febre crônica, perda de peso, diarreia, 

candidiase oral. herpes-zoster e/ou leocoplasia pilosa oral (LPO). Classificação

das doenças orais relacionado a AIDS.

GRUPO I (Lesões fortemente associadas à infecção pelo HIV): Candidiase 

pseudomemebranosa, queilite angular, eritematosa; leucoplasia pilosa, 

Sarcoma de Kaposi (SK); Linfoma Não-Hodkin; doença periodontal: Eritema li-

near gengival, gengivite e periodontite necrosante. 

VÍRUS
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CITOMEGALOVÍRUS: CMV, HHV-5

Após a ativação, ocorre um período de latência nas células das glândulas sali-

vares, no indivíduo, nos macrófagos e nos linfócitos.

SINTOMAS: 90% das infecções pelo CMV são assintomáticas. 

Crianças: Hepatoesplenomegalia, eritropoiese cutânea, extramedular e trombo-

citopenia e petéqueas hemorrágicas. Em adultos imunocomprometidos: Febre, 

dor muscular e articular, tremor e dor abdominal. 

MANIFESTAÇÕES ORAIS: Ulcerações crônicas nas mucosas.

TRATAMENTO: Regressão espontânea. imunocomprometidos: GANCOCLOVIR.

VÍRUS
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ENTEROVIROSES: DOENÇA DA MÃO-PÉ-E-BOCA

SINTOMAS INICIAIS: Dor de garganta e febre alta.

MANIFESTAÇÕES: Lesões orais. Sem sintomas prodrômicos e são ANTES das

cutâneas. Máculas eritematosas > Vesículas centrais > Cicatrizam sem crostas!

LOCALIZAÇÃO: Mão, pé e boca (mucosa jugal, labial e língua) com 2mm a 

7mm ou +1 cm.

TRATAMENTO: Ulcerações regridem em 1 semana. 

VÍRUS
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Estomatologia

&Patologia

Fungos
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CANDIDÍASE

A infecção fúngica causada por Candida Albicans, um microorganismo fúngico

do tipo levedura, é denominada candidíase ou candidose. É a infecção fúngi-

ca mais comum no ser humano. Ela pode apresentar duas formas: Levedura 

(inócua), hifa (patogênica). É mais frequente nos externos de idade e pode estar

associada aos seguintes fatores: Próteses removíveis, alterações na medula

óssea, AIDS, terapia imunosspupressora, doenças debilitantes, antibiótico de 

modo espectro e gestação. Ela pode apresentar as diversas formas.

1. Candidíase pseudomembranosa.

2. Candidiase eritematosa: Com atrófica aguda, Glossite romboidal mediana; 

Canal multifatorial crônica; Queilite angular; Estomatite protélica.

3. Candidiase crônica hiperplásica.

4.Candidiase mucocutânea.

INFECÇÕES FÚNGICAS
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CANDIDÍASE PSEUDOMEMBRANOSA

Homônino: Sapinho.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Placas brancas aderentes na mucosa oral, 

destacáveis e que lembram queijo cottage. A mucosa 

subjacente pode estar eritematosa ou normal. Se a 

mucosa sangrar, significa que a mucosa pode estar 

infectada por outra condição também (líquen plano ou

efeito da quimioterapia para tratamento de câncer).

Pode ser iniciada pela exposição do paciente a antibió-

ticos de amplo espectro ou pela diminuição da capaci-

dade imune do paciente (Ex; AIDS). Pode existir sensação de

queimação e hálito fétido.

LOCALIZAÇÃO: mucosa jugal, língua e palato.

FATORES ASSOCIADOS: Antibioticoterapia e imunosupressão.

INFECÇÕES FÚNGICAS
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CANDIDÍASE MUCOCUTÂNEA

É um componente de um grupo de desordens imunológicas relativamente rara.

A intensidade da candidíase está relacionada à gravidade do efeito imunológico.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Nos primeiros anos de vida, o paciente come-

ça a apresentar candidíase oral, nas unhas, na pele e em outras superfícies 

mucosas. As lesões orais se apresentam como placas brancas espessas, não

removíveis (candi. hiperplásica crônica), Alguns casos destacáveis com áreas

vermelhas.

LOCALIZAÇÃO: mucosa jugal, língua e palato.

FATORES ASSOCIADOS: É rara e esporádica, hereditária ou disfunção imune e

idiopática.

INFECÇÕES FÚNGICAS
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CANDIDÍASE ERITEMATOSA - ATRÓFICA AGUDA

Homônimo: Boca ferida por antibióticos; Eritematosa.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Ocorre tipicamente após o uso de antibiótico 

de amplo espectro. O paciente relata que sentem como se estivesse queimando

a boca durante a ingestão de uma bebida quente.

A queimação é acompanhada de perda difusa das papilas filiformes do dorso

da língua, resultando de aparência vermelha e ‘’careca’’ da língua. 

OBS: Pacientes com xerostomia tem incidência aumentada de candidiase erite-

matosa. Ela é sintomática. 

LOCALIZAÇÕES COMUNS: Região posterior mucosa jugal, língua e palato.

FATORES ASSOCIADOS: Antibioticoterapia, xerostomia, imunossupressão, 

idiopática.

INFECÇÕES FÚNGICAS
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CANDIDÍASE ERITEMATOSA - ESTOMATITE PROTÉTICA

Homônimo:  Candidiase atrófica crônica; boca dolorida/ferida por prótese. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Caracterizada por uma variedade de graus de 

eritema, algumas vezes acompanhada por petéqueas hemorrágicas, localizadas

no palato na área de contato com uma prótese removível. Condição raramente

sintomática. Nem sempre é infecctada por candida. 

LOCALIZAÇÕES COMUNS: Confinada a mucosa do palato que suporta a 

prótese.

INFECÇÕES FÚNGICAS
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CANDIDÍASE CRÔNICA HIPERPLÁSICA

Homônimo: Leucoplasia por candida.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Placas brancas NÃO REMOVÍVEIS à raspa-

gem. É um tipo raro de candidíase. Elas estão localizadas na região anterior da

mucosa jugal e não podem ser diferenciadas clinicamente de uma leucoplasa 

comum. Pode apresentar áreas mescladas de vermelho e branco, resultando

em uma leucoplasia salpicada. É assintomática. 

FATORES ASSOCIADOS: IDIOPÁTICA; imunossupressão, deve-se ter cuidado

para não confundi-la com outras lesões ceratóticas com candidíase sobreposta.

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO: O diagnóstico é confirmado pela presença de

hifas de candida associadas a lesão. Terapia antifúngica.

INFECÇÕES FÚNGICAS
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CANDIDÍASE ERITEMATOSA - QUEILITE ANGULAR

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Envolvimento das comissuras labiais caracte-

rizadas por eritema; lesões fissuradas, descamação. Há sensação de ferida no 

local. Algumas vezes, esta condição é um componente da candidiase multifato-

rial crônica, porém muitas vezes ocorre isoladamente, classicamente em uma 

pessoa idosa com redução da dimensão vertical de oclusão e sulcos acentua-

dos nas comissuras bucais, 25% causado por C. albicans, 50% por C. 

albicans + S. aureus e 25% somente por S. aureus. 

LOCALIZAÇÃO: Comissura labial.

FATORES ASSOCIADOS: IDIOPÁTICA; imunossupressão, perda de dimensão

vertical..

INFECÇÕES FÚNGICAS
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CANDIDÍASE ERITEMATOSA - GLOSSITE ROMBÓIDAL MEDIANA

Homônimo: Atrofia papilar central.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Uma zona eritematosa, bem delimitada na 

linha média da região posterior do dorso da lingua e costuma ser assintomática. 

Cor vermelha. Geralmente a lesão é simétrica e sua superfície pode variar de 

plana a lobulada. É crônica. 

LOCALIZAÇÃO: Linha média da região posterior do dorso da língua. 

FATORES ASSOCIADOS: Idiopática; imunossupressão.

INFECÇÕES FÚNGICAS
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CANDIDÍASE ERITEMATOSA - MULTIFOCAL CRÔNICA

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: É caracterizada pela atrofia papilar central 

(glossite romboidal mediana) e envolvimento de outras áreas. Além de dorso

lingual, os sítios que geralmente são envolvidos incluem a junção entre o palato

duro e o palato mole e as comissuras labiais. A lesão palatina apresenta-se co-

mo uma área eritematosa que, quando a língua está em repouso, entra em con-

tato com a lesão do dorso da língua, resultando no que é chamado de ‘’lesão 

beijadora’’.

• Áreas vermelhas, muitas vezes com placas brancas destacáveis, sensação 

de descamação, assintomática. 

FATORES ASSOCIADOS: Idiopática; imunossupressão.

INFECÇÕES FÚNGICAS
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CANDIDÍASE - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

O diagnóstico da candidiase pode ser obtido pela soma dos achados clínicos 

com um desses métodos:

• Citomatologia                                          • Teste terapeutico

• Cultura                                                    • Histopatologia.

O tratamento é feito com uso de antifúngico. O medicamento de eleição é a 

nistatina.

            NISTATINA       (100.000 ui/mL) ..............Aplicação tópica

                                     Frasco com 50 mL

Fazer bochechos com 5-10 ml (500.000 - 1.000.000 UI), 4 vezes no dia, por 

7-14 dias, retendo a solução na boca por 1-2 min, antes de iniciar o bochecho.

Após o bochecho, pode-se deglutir a solução.

INFECÇÕES FÚNGICAS
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HISTOPLASMOSE

Infecção fúngica disseminada por excrementos de pássaros ou morcegos. É 

endêmica, em vales férteis de rios. Possui três formas.

AGUDA - É uma infecção pulmonar autolimitante. Febre alta, cefaleia, mialgia, 

tosse não produtiva, anorexia.

CRÔNICA: também afeta inicialmente o pulmão, menos comum.

DISSEMINADA: Ainda menos comum. Disseminação para sítios extrapulmona-

res. As lesões orais geralmente ocorrem nessa forma. Lingua palato e mucosa 

jugal são mais afetados. Geralmente, é uma úlcera solitária, que pode ser erite-

matosa ou com a superfície branca. As margens são firmes.

É comum nos EUA. 

INFECÇÕES FÚNGICAS
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PARACOCCIODIOIDOMICOSE

É uma infecção fúngica causada pelo fungo termodimórfico, do gênero 

Paracoccidioides spp., com destaque a duas espécies patogênicas: Paracocci-

dioides brasiliensis (P. brasiliensis) e Paracoccidioides lutzii (P. lutzii). 

Esses fungos estão dispersos no meio ambiente. É comum na América do Sul. 

Em algumas áreas o tatu de 9 listras atua como o reservatório.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Numa minoria há sintomas de pneumonia, com

febre, sudorese, sem sintomas pulmonares. A lesão oral se apresenta como

ÚLCERAS MORIFORMES (aspecto de amora), eritematosas e granulomatosas,

em mucosa alveolar, gengiva e palato. A úlcera com bordas elevadas, necessita

de biopsia para afastar a suspeita de malignidade.   

INFECÇÕES FÚNGICAS
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Estomatologia

&Patologia

Bactérias
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SINUSITE

É uma condição na qual as cavidades ao redor das vias aéreas inflamatórias.

Pode ser causada por obstrução das aberturas ostiais, mal-funcionamento do

aparato ciliar do seio ou baixa qualidade das secreções nasais.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS:

Nos adultos - Febre, cefaleia e dor facial sobre o seio

afetado. Podem ser observados anorexia, fotofobia e

mal-estar. Secreção nasal anterior ou faringiana poste-

rior que tem consistência espessa ou fluida, podendo 

ser clara e mucoide ou purulenta. A sinusite maxilar mostra

dor quando a cabeça é mantida reta/ao correr que melhora em posição supina.

Pode ser usada uma tomografia. Na radiografia pode-se ver uma opacificação 

do seio. Pode-se prescrever antibióticos. 

INFECÇÕES BACTERIANAS
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SÍFILIS

É uma DST causada pelo TREPONEMA PALLIDUM. Existem três formas de

infecção: Sexual, hematológica e materno-fecal. Os estágios e lesões compo-

nentes podem ser divididos em:

- Surge no local de ino-

culação.

- Úlcera única.

- Indolor.

- Bordas elevadas e ba-

se clara.

- Locais: Boca, lábios, 

língua, gengiva, palato.

INFECÇÕES BACTERIANAS

SÍFILIS PRIMÁRIA

CANCRO

SÍFILIS SECUNDÁRIA

PLACAS MUCOSAS

SÍFILIS TERCIÁRIA

GOMA

- Lesões necróticas bran-

cas acinzentadas.

- Destacáveis.

- Indolores.

- Locais: Língua, lábios,

mucosa jugal, palato e 

amigdala.

- Linfadenopatia indolor.

- Nódulos endurecidos que 

tendem a ulcerar, levando

a grande perda tecidual em

palato e língua.

-GLOSSITE LUÉTICA.

- Associada à sífilis terciária.

- Atrofia difusa e perda das

papilas dorsais.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



SÍFILIS CONGÊNITA

Sífilis congênita - É conseqüente à infecção do feto pelo Treponema pallidum, 

por via placentária. A transmissão faz-se no período fetal a partir de 4 a 5 me-

ses de gestação. Antes dessa fase, a membrana celular das vilosidades coriais 

parece constituir obstáculo intransponível para o treponema.

As manifestações clínicas se apresen-

tam logo após o nascimento ou pelo 

menos durante os primeiros 2 anos. 

Forma mais grave - Sepse maciça com 

anemia intensa, icterícia e hemorragia. 

Apresenta lesões cutâneo-mucosas, 

como placas mucosas, lesões palmo-

plantares e paralisia de Parrot.

INFECÇÕES BACTERIANAS

Surge após o 2º ano de vida. 

Caracteriza-se por lesões gomosas 

ou de esclerose delimitada a um ór-

gão ou a pequeno 

número de órgãos: 

tríada de Hutchinson

e outros sintomas.

SÍFILIS CONGÊNITA TARDIA SÍFILIS CONGÊNITA PRECOCE
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SÍFILIS CONGÊNITA TARDIA 

É caracterizada pela TRÍADE DE HUTCHINSON e outros estigmas.

TRÍADE DE HUTCHINSON: Dentes de HUTCHINSON, que são representados

pelos incisivos centrais em chave de fenda, bandeirinha, barril ou chanfrado 

(hiperplasia do lóbulo central e aumento do diâmetro mesio-

distal no terço médio do dente) e  pelos molares em amora, 

molares de Moon ou molares de Fournier (redução do terço 

oclusal, com glóbulos de esmalte depositados de forma anárquica). A ceratite

intersticial que leva a opacificação da córnea e a surdez relacionada ao 8º par 

de nervo craniano.

ESTIGMAS DE SÍFILIS: Bossa frontal, encurtamento da mancha, palato ogival

selamento nasal, sinal de Higouminaki (aumento da clavícula).

TRATAMENTO: Antibioticoterapia.

DIAGNÓSTICO: FTA - ABS.   

INFECÇÕES BACTERIANAS

(normal)
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TUBERCULOSE

É uma infecção bacteriana crônica, causada pelo Myobacterium Tuberculosis, 

também conhecido como bacilo de Koch. Sua transmissão se dá através de go-

tículas respiratórias. Pode ser dividida em:

PRIMÁRIA: Primeiro contato, pode ser assintomático. As lesões bucais ocorrem

na gengiva ou amigdala e aparecem como ulceras indolores com bordas hemor-

rágicas, acompanhada de adenopatia satélite. Pode haver febre baixa a noite,

mal-estar, perda de peso.

SECUNDÁRIA: São geralmente a forma pulmonar da doença e raramente apa-

recem úlceras indolores que crescem lentamente radiadas por um característico

conjunto de mancas amarelas ‘’sinal de Trélat’’. O dentista deve fazer o atendi-

mento usando a máscara PFF-2.  

INFECÇÕES BACTERIANAS
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Hanseniase

Também conhecida como mal de Hansen ou lepra, é uma doença infecctocon-

tagiosa, bacteriana e crônica, causanda pelo Mycobacterium leprae. Ela pode

ser dividida em 2 subtipos básicos: Lepra Tuberculóide (paucibaccilar) e Lepra

lepromatosa (multibacilar). A lepra tuberculóide é caracterizada por lesões der-

matológicas: Lesões cutâneas hipopigmentadas bem circunscritas com perda 

de sensibilidade (parestesia) e perda de sudorese (anidrose). Quando ocorre 

envolvimento facial, a face se torna parecida a um leão (Facis leonina). Envol-

vimento da maxila cp, formação de lepromas.

CONTÁGIO E TRATAMENTO: através de uma pessoa doente, portador do ba-

cilo, não tratada, que o elimine para o meio exterior.

Diagnostico pela reação de Matsuda e tratamento com antibioticoterapia prolon-

gada. 

INFECÇÕES BACTERIANAS
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Endocardite Bacteriana

É um processo infeccioso na superfície do endocárdio envolvendo geralmente 

as valvas cardiacas. mais da metade dos casos de endocardite infecciosa é a-

tribuível a Actinobacillus Actinomycetemcomitans. Nessas ocorre a deposição 

de fibrina, favorecendo a colonização de estreptococcus (85%) ou estafilococos 

(25%) ou outras, com disseminação.

A origem é bacteriana, em pessoas debilitadas e submetidas a tratamento o-

dontológico (4% dos casos), principalmente com valvulopatia congênita (sopro)

ou adquirida febre reumática, sífilis ou portadores de válvula protética. A 

Amercian Heart Association indica a profilaxia única de:

 

INFECÇÕES BACTERIANAS

2g de Amoxilina (adultos)  

50mg de Amoxilina (crianças

1h antes da intervenção

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Actinomicose

É bacteriana, e não fúngica, como sugere o nome, causada pelo Actinomyces 

israelii. ela pode ser aguda ou crônica. É necessário uma porta de entrada para

o micro-organismo como feridas de tecidos moles, bolsa periodontal, dentes 

não vitais e alvéolos após extrações. Ela pode apresentar-se em três localiza-

ções, sendo a cervicofacial a mais comum. A reação supurativa da infecção 

pode liberar grandes partículas amarelas, que representam, colônias da báctéria, 

chamadas de GRÂNULOS SULFÓRICOS. A área acometida apresenta uma 

consistência endurecida lenhosa de fibrose, que pode terminar com um abs-

cesso central amolecido. O diagnóstico diferencial é difícil. O seu tratamento

consiste em antibioticoterapia associada a remoção de tecido infectado. 

INFECÇÕES BACTERIANAS
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Periostite Proliferativa (osteom

É uma reação periosteal resultante de infecção de baixa virulência ou irritação 

crônica. Mais frequente em crianças ao redor dos 12 anos, na maioria das

vezes, a partir de um dente desvitalizado (pode por 1º Molar Inferior permanen-

te), amplamente destruído por um processo de cárie que agridem lentamente os

tecidos do ligamento periodontal apical e do dorso causando expansão.

RADIOGRAFICAMENTE: Periapical - Rompimento da lâmina dura e discreta 

área radiolúcida.

Oclusal - Formações ósseas radiopacas dispostas em formas de lâminas para-

lelas e formando camadas e expulsando a cortical, casca de cebola.

Tratamento: Exodontia e se possível, tratamento endodôntico + antibioticotera-

pia.

REAÇÃO INFLAMATÓRIA A UMA 
INFECÇÃO BACTERIANA
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IMPETIGO

É uma infecção bacteriana superficial de pele causada por streptococcus pyo-

genes e por streptococcus aureus. Podem ser observadas dois padrões clíni-

cos: O impetigo não-bolhoso e o impetigo bolhoso.

Impetigo não bolhoso (contagioso): Ocorre preferencialmente nas pernas, me-

nos comum no tronco, couro cabeludo e face. As lesões na face se desenvol-

vem no nariz e boca. São unicamente vesículas 

vermelhas, com o desenvolvimento subjacente 

de vesículas frágeis, que se rompem rapida-

mente, sendo cobertas por uma crosta âmbar 

espessa. As crostas são espessas e lembram 

‘’flocos de milho’’. O prurido é comum e coçar 

dissemina a infecção.

INFECÇÕES BACTERIANAS
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Estomatologia

&Patologia

Síndromes
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Síndrome de Ramsay-Hunt

Caracteriza-se pela combinação de lesões cutâneas do canal auditivo externo 

e envolvimento ipsilateral da face e nervos auditivos. Outras manifestações:

- Paralisia facial

- Surdez

- Vesículas no ouvido Externo

- Vertigem

- Zumbido

Tem associação com a herpes zoster.

SÍNDROMES
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Síndrome de Behçet (SB)

É uma tríade que envolve cavidade oral, olhos e região genital, é uma desor-

dem sistêmica pode estar relacionada com lesões em pele, sistema nervoso

central(SNC), sistema respiratório, cardiovascular e articulações. É consequen-

te de uma vasculite causada por uma imunossupressão. Na boca, a grande 

maioria dos indivíduos apresentam ulcerações semelhantes a estomatites afto-

sas localizadas preferencialmente no palato mole e ororfaringe. A artrite é uma

importante manifestação da doença. Os corticosteróides (tópicos e sistêmicos)

são uma boa escolha para lesões em boca e genitais.

- Resumo: Artrite; inflamação nas articulações; bolhas na pele; 

úlceras genitais e aftas pequenas. 

SÍNDROMES
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Síndrome de Apert (acrocefalossindactilia tipo I )

Condição rara caracterizada pela craniossinostose.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS:

 • ACROBRAQUICEFALIA (crânio em forma de torre).

 • CRÂNIO em forma de em forma de trevo (kleeblattschädel syndrome).

 • Proptose ocular.                   • ipertilorismo

 • Inclinação p/ baixo das fissuras palpebrais laterais

 • Cegueira     • Apinhamento dentário superior  

• Estrabismo  • Sintactalia do segundo, terceiro e 

quarto dedo das mãos.

 • hipoplasia de maxila.  • Retardo mental

TRATAMENTO E PROGNÓSTICO: Defeitos 

estéticos são tratados com múltiplas cirurgias.

SÍNDROMES
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Síndrome de Eagle

SINTOMAS INICIAIS: Dor facial vaga, principalmente quando deglute, quando

vira a cabeça ou abre a boca. Outros sintomas são disgafia, disfonia, otalgia, 

cefaléia, tontura e síncope transitória.

Ocorre o alongamento do processo estilóide ou a calcifica-

ção. A maioria dos casos é assintomática. Ambos podem 

ser observados na radiografia panorâmica ou radiografia 

lateral da mandíbula. A mineralização do complexo liga-

mentar estilo-hioideo pode ser palpada na região de fossa 

amigdaliana. OBS: Alguns autores dividem a classificação 

radiográfica do alongamento em: alongado, pseudoarticulado ou segmentado,

TRATAMENTO E PROGNÓSTICO: Geralmente nenhum 

tratamento é necessário; outras vezes injeções de costicoide

ou excisão cirúrgica.

SÍNDROMES
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Síndrome de Sjögren

Caracterizada por destruição mediada por linfócitos de glândulas exócrinas, 

autoimune. Resulta em xerostomia e ceratoconjuntivite seca. 2ª doença autoi-

mune mais comum (a 1ª é a artrite reumatóica). Apresenta duas formas:

- PRIMÁRIA: Xerostomia e xeroftalmia (apenas glândulas exócrinas).

- SECUNDÁRIA: Xeostomia e exoftalmia e outras doença autoimune, como a

artrite..

CARACTERÍSTICA CLÍNICA: queimação na boca, desconforto e sensação de

areia nos olhos. A sialografia mostra ‘‘árvore pouco ramificada’’ ou ‘’carregada de

frutas»’’, 

Diagnóstico: Biópsia da glândula salivar. Aumenta o risco de linfoma. NH-B em

40 vezes. 

•  Auto-imune crônica. • HLA-DRw52; HLA-Dw-B8 e HLA-DR3.  • Xeroftalmia e 

xerostomia  • Sialografia.  • Risco de linfoma.- 40x.

 

SÍNDROMES
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Síndrome de van der Woude

É caracterizada pela seguinte tríade:

•  Fenda palatina.

•  Fenda labial.

• Fossetas labiais paramediais.

É a forma mais comum de fendas sindrômicas e representa 2% de todos os

casos de FL e FP.

SÍNDROMES
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Síndrome de Cushing (HIPERCORTISOLISMO)

Aumento contínuo dos níveis de corticoide. A causa mais comum é o uso de

corticoide, mas pode ter fonte endógena, nesses casos é chamada de síndrome

ou doença de Cushing.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Os sinais se desenvolvem lentamente, há

tendência de acúmulo de gordura na região da coluna dorsocervical, resultando

na aparência de corcova de búfalo. A deposição do tecido adiposo na região

facial resulta em face de arredondada ‘’cara de lua’’. Outros sintomas são:

Estrias abdominais de cor púrpura, hipertensão, cicatrização inadequada, os-

teoporose e alterações de humor. 

SÍNDROMES
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Síndrome de Addison (HIPOADRENOCORTICISMO)

Está associada a uma produção insuficiente do hormônio corticóide adrenal, 

causada pela destruição do córtex adrenal. Essa destruição pode ser autoimu-

ne, associada a infecções crônicas (tuberculose, infecções fúngicas profundas,

HIV+), tumores metastásicos, sarcoidose e amiloidose.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: As manifestações orais são o primeiro sínal

da doença seguidas da pigmentação cutânea. O paciente apresenta pigmenta-

ção macular marrom, difusa ou em placas, da mucosa oral, devido à produção

exagerada de melanina, fazendo diagnóstico diferencial com a melanose racial

ou do fumante.

O tratamento é feito pela reposição de corticoesteróide. Prognóstico razoável.

Resumo: Insuficiência de hormônios que causa pigmentação marrom-escuras

(mucosa jugal, palato, lábios e gengiva).  

SÍNDROMES
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Síndrome de Gorlin-Goltz

HOMÔNIMOS: Sindrome de Gorlin; Sindrome do carcinoma nevóide basocelu-

lar; síndrome do carcinoma de células basais.

Desordem rara, hereditária, autossômica dominante. Os componentes princi-

pais são:

• Carcinomas basocelulares em pele.   • Ceratocsistos odontogênicos múltiplos.

• Anomalias das costelas e vértebras.   • Calcificação da face cerebral.

•  Depressões palmares e plantares.    • Hipertilorismo ocular leve.  

• Espinha bífida.

SÍNDROMES
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Síndrome de Ascher

É caracterizada pela seguinte Tríade:

• Lábio duplo.

• Blefarocalásia.

• Aumento Atóxico da Tireóide.

A blefarocafásia, causada por um edema recorrente

da pálpebra superior que leva a flacidez da pálpebra no canto exteno do olho.

Essa queda pode ser grava o suficiente para interferir na visão. Tanto o lábio 

duplo como a blefarocaláxia ocorrem de maneira abrupta e simultânea, porém

em alguns casos eles desenvolvem-se mais gradualmente. O aumento da ti-

reóide ocorre em 50% dos pacientes e pode ser discreto. A causa é incerta e po-

de ser uma herança autossômica dominante.

SÍNDROMES
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Síndrome de Stevens-Johnson

(=Eritema multiforme maior, febre reumática associada

a estomatite e oftalmia).

É a forma mais grave da doença, causada por distintos

fármacos, infecções virais e neoplasias.

Em metade dos casos, nenhuma etiologia é encontrada:

As drogas mais comuns são as sulfonamidas e penicili-

nas e o agente infeccioso mais comum é o herpes

simples.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Lesões cutâ-

neas, lesões genitais, lesões orais, lesões oftalmicas

vesiculo-bolhosas que podem deixar cicatrizes. Pode haver febre antes das

lesões.

SÍNDROMES
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Síndrome de Reiter (Artrite Reativa)

É uma condição rara de distribuição universal, que acomete referencialmente 

indivíduos ADULTOS DO SEXO MASCULINO.

CARACTERISTICAS:  Poliartrite periférica soronegativa 

(dor e inchaço nas articulações), com duração mais longa 

que um mês, que se manifesta após um quadro infeccioso

disintérico ou xerogenital. Inflamação na conjuntiva dos

olhos, lesões mucocutâneas (pápulas eritematosas ou ulceras

e lesões maculares ulceradas ou pústulas).

SÍNDROMES
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Síndrome Relacionadas a dentes supranumerários

• Disostose cleidocrâniana.  

• Síndrome de Gardner.

• Sindrome de Ríeger

• Sindrome Orofaciodigital tipo I.

 

SÍNDROMES
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Estomatologia

&Patologia

Patologia das
Glândulas Salivares
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Sialolitíase

É a inflamação da glândula salivar, devido à presença de sialolito. 

Os sialolitos são estruturas calcificadas que se desenvolvem dentro do sistema 

ductal saivar. Acredita-se que eles surgem da deposição de sais de cálcio ao 

redor de um ninho de debris (mucoespesso. bácteria e células) na luz do ducto.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS: A glândula submandibu-

lar é a mais acometida (ducto de Wharton), pelo 

trajeto tortuoso e Secreção mucoide e espessa. 

Causa dor e aumento de volume no momento da refeição. Na radiografia, se 

apresenta como uma massa radiopaca, são melhores visualizados pela radio-

grafia oclusal. O tratamento varia de acordo com o tamanho, de massagens no 

ducto (ordenha) que pode expelir o sialolito, até remoção cirúrgica.   

PATOLOGIA DAS 
GLÂNDULAS SALIVARES
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MUCOCELE

É um lesão comum que ocorre pela ruptura de um ducto de glândula salivar 

devido ao trauma, com derramamento da mucina para dentro dos tecidos moles 

adjacentes.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Aumento de volume mucoso com forma de 1

a 2 mm a alguns centímetros. São mais comuns em crianças e adultos jovens.

Podem ser normocrônicos ou azuladas. 

LOCALIZAÇÕES: Lábios inferior, lateralmente a média. Outras localizações são:

Mucosa jugal e ventre de língua. Seu tratamento consiste de remoção cirúrgica,

incluindo glândulas menores adjacentes. 

PATOLOGIA DAS 
GLÂNDULAS SALIVARES

Homônimos: Mucocisto, fênomeno de estravasa-

mento de muco, reação de estravasamento de

muco.
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RÂNULA

É um termo usado para uma mucocele que ocorre no soalho de boca. A origem

da mucina extravasada é geralmente a glândula sublingual, mas as rânulas 

podem se originar do ducto da glândula submandibular ou glândulas salivares

menores da boca.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Aumento de volume flutuante, de formato a-

baulado e coloração azulada ou normocrônica no soalho bucal.

TRATAMENTO: Remoção da glândula sublingual e/ou marsupialização.

PATOLOGIA DAS 
GLÂNDULAS SALIVARES
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SIALODENITE

A inflamação das glândulas salivares (sialadenite) pode ser oriunda de diversas 

causas infecciosas e não infecciosas. A infecção viral mais comum é a caxum-

ba. A maioria das infecções bacterianas surge como resultado da obstrução 

ductal ou da dominação do fluxo salivar, 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS: É mais comum na glân-

dula parótida e é bilateral em 10% a 25% dos casos. A glândula afetada apre-

senta quente e eritematosa. Na glândula submandibular um aumento persis-

tente pode se desenvolver (tumor de Küttner). Na sialografia é possível ver a 

dilatação ductal prócxima a obstrução. Não há necrose ou tecido necrótico 

descartável.

TRATAMENTO: Antibioticoterapia e reidratação do paciente.

PATOLOGIA DAS 
GLÂNDULAS SALIVARES
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Estomatologia

&Patologia

Doenças Sistêmicas com
manifestações bucais
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HIPOVITAMINOSES

VIT

A (retinol)

B1

B2

B3(niacina)

B6

B12

C

D

E

K

MANIFESTAÇÕES BUCAIS

hipoplasia de esmalte

não há

Glossite e queilite angular

‘’                                 ‘’

‘’                                 ‘’

‘’                                 ‘’

Gengivite escorbútica, 

Alteração de esmalte e dentina.

não há

Sangramento gengival.

QUADRO SISTÊMICO

cegueira noturna

beribéri

Anemia normocitíca, normo-

crônica

pelagra (diarréia, demência e 

dermatite).

Anemia

Anemia Perniciosa

Escorbuto

Raquitismo/Osteomalácia

Sinais neurológicos

Hemorragia sistêmica

DOENÇAS SISTÊMICAS COM 
MANIFESTAÇÕES BUCAIS

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



HIPOTIREOIDISMO

Ocorre devido à diminuição dos níveis de hormônio tireoidiano. 

- CRETINISMO: Quando essa diminuição ocorre na infãncia.

- MIXERDERMA: Forma adulta e grave.

- TIREOIDE DE HASHIMOTO: Forma autoimune, mais rara.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Na criança, o primeiro sinal é a deficiência de

crescimento. As manifestações são: Letargia, pele grossa e seca, edema da fa-

ce e das extremidades, rouquidão, constipação, fraqueza, fadiga, bradicardia e

hipotermia. 

MANIFESTAÇÕES BUCAIS: aumento dos lábios, macroglossia com protusão

lingual, retardo na erupção, prognatismo mandibular e má-oclusão pelo hipo-

desenvolvimento mandibular, hipoplasia de esmalte. O tratamento é reposição 

do hormônio da tireoide com o medicamento levotirona.

DOENÇAS SISTÊMICAS COM 
MANIFESTAÇÕES BUCAIS
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ANEMIA FERROPRIVA

Anemia por falta de ferro, e a causa mais comum de anemia.

Ela se desenvolve devido a 4 condições:

1. Perda excessiva de sangue.                      3. Diminuição da ingestão de ferro.

2. Aumento da demanda por hemácias.       4. Diminuição da absorção de ferro.

É uma anemia hipocrômica microcícita.

Sintomas: Fadiga, cansaço fácil, palpitações, delírio e falta de energia.

MANIFESTAÇÕES ORAIS: Queilite angular, glossite atrófica ou atrofia gene-

ralizada da mucosa oral.

DOENÇAS SISTÊMICAS COM 
MANIFESTAÇÕES BUCAIS
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HiPERTIREOIDISMO

Ocorre devido à produção excessiva do hormônio tireoidismo, cuasando 

ACELERAÇÃO DO METABOLISMO. A doença de Graves, forma auto-imune é

responsável por 60% a 90% dos casos.

CARACTERISTICAS CLÍNICAS: Nervosismo, palpitações cardiacas, intolerân-

cia ao calor, labilidade emocional e fraqueza muscular. Pode ocorrer ainda per-

da de peso, taquicardia, tremor e olhos arregalados. Pode gerar uma acelera-

ção na erupção. Nos adultos, a osteoporose da mandíbula e da maxila pode 

ser encontrada, assim, como uma maior incidência de erosão dentária.

No diagnóstico, os níveis de T4 estão elevados e os de TSH, diminuidos.

O tratamento deve ser feito com iodo radioativo.

OBS: O hipertireiodismo NÃO CONTROLADO é uma contra-indicação absoluta

ao uso de vasoonstritores adrenérgicos e ao tratamento odontológico.

DOENÇAS SISTÊMICAS COM 
MANIFESTAÇÕES BUCAIS
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DIABETES MELLITUS

É um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e asso-

ciadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especial-

mente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos.

Ocorre devido a produção diminuída de insulina ou resistência tecidual aos e-

feitos de insulina, tendo como consequência um aumento da glicose no sistema

ou sangue (hiperglicemia).

PRINCIPAIS SINTOMAS DE DIABETES: Os sintomas clássicos são a poliúria,

polidipsia(excesso de sede), polifagia(excesso de fome) e perda involuntária de 

peso (os ‘‘4 Ps’’). 

Outros sinais que levantam a suspeita clínica são: fadiga, fraqueza, letargia, 

prurido cutâneo e vulvar e infecções de repetição. 

DOENÇAS SISTÊMICAS COM 
MANIFESTAÇÕES BUCAIS
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DIABETES TIPO I DIABETES TIPO II

(10% do total de casos) (DMID)

Indica destruição da célula beta que

eventualmente leva ao estágio de de-

ficiência absoluta de insulina, quando

a administração de insulina e nece-

ssária para prevenir cetoacidose, 

coma e morte. A maioria se manifesta

na infância. Tipo insulino-dependente.

As principais são: Polifagia (fome), 

perda de peso, polidipsia (sede) e 

poliúria(urina). 

(Asa III, controlado)

(90% do total de casos) (DMMID)

Designa uma deficiência relativa de 

insulina. A aplicação de insulina nesses

casos, quando efetuada, não vira evitar

a cetoacidose, mas alcançar controle do

quadro hiperglicêmico. Desenvolvida ao

longo da vida, em adultos. 

coma e morte. A maioria se manifesta

na infância. Tipo insulino-dependente.

As principais são: Polifagia (fome), 

perda de peso, polidipsia (sede) e 

poliúria(urina). 

(Asa III, controlado)Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Estomatologia

&Patologia

Patologia 
Dermatomucosa
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PÊNFIGO

Existem 4 subtipos: Vulgar, vegetante, foliáceo e eritematoso. Ela é uma der-

matose bolhosa crônica de natureza auto-imune e de etiologia desconecida. É

uma doença frequente em judeus.

PÊNFIGO VULGAR - É o mais comum. Doença inflamatória comum que ataca

os desmossomos, provoca acantólise*. Sem predileção por sexo, ataca adultos

de meia-idade. Caracteriza-se por bolhas mucocutâneas, que se rompem dei-

xando erosões dolorosas. Raro envolvimento ocular. Lesões bucais afetam 

mucosa jugal, lábios, palatos, língua, assoalho da boca e gengiva. 

DIAGNÓSTICO: Exame histopalo. e imunofluorescência.

PÊNFIGO PARANEOPLÁSICO: Doença outoimune + neoplasia(Linfoma).

*TESTE DE NIKOLSKY - Manobra semiotécnica de fricção da mucosa ou pele

com a posterior aparecimento de bolhas hemorrágicas e/ou ulcerações quando 

positivo.                                NÃO HÁ CURA! 

. 

PATOLOGIA DERMATOMUCOSA
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ERITEMA MULTIFOCAL (POLIMORFO MULTIFORME)

É uma condição dermatomucosa, vesículo-bolhosa, ulcerativa autolimitante e 

de etiologia desconhecida. Frequência: Adultos jovens com 20 a 30 anos de i-

dade. Homens > Mulheres.

LESÕES DE PELE: Surgem nas extremidades e são planas, redondas e ver-

melho-escuras, se tornam discretamente elevadas e podem evoluir para bolhas

com centro necrótico. Aneis eritematosos circulares e concêntricos semelhante

a um alvo ou olho de boi.

LESÕES BUCAIS: Placas eritematosas que sofrem necrose epitelial e evoluem

para grandes erosões rasas e ulcerações com borda irregulares. 

A) Estomatite M. MAIOR = (STEVENS-JOHSON) Desencadeado por drogas.

TRATAMENTO: Cura espontânea. Diagnóstico clínico. análise microscópica

dp tecido. Corticóides tópicos e sistêmicos podem ser usados.   

PATOLOGIA DERMATOMUCOSA
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PENFIGOIDE DAS MEMBRANAS MUCOSAS 

É doença dermatomucosa autoimune vesículo-bolhosa de etiologia desconhe-

cida. Se divide em duas A) membranas mucosas (cicatricina) e B) Bolhosa (mais

comum). Afetam idosos entre 50 e 60 anos; Mulheres 2:1. 

LESÕES BUCAIS: São bolhas e vesículas que se rompem formando ulceras, 

localizadas preferencialmente na gengiva, (gengivite descamativa), mas tam-

bém pode envolver palato e mucosa jugal. Causam dor e sangramento que 

pode durar semanas.

Outros sítios com a conjuntiva (causa cegueira), laringe. genitália e esofágos

podem ser envolvidos. Diagnóstico com imunofluerescência direta. Seu trata-

mento é feito com corticoterapia tópica ou sistêmica. (betametazona, 3x dia por

3 meses). 

PATOLOGIA DERMATOMUCOSA
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Desmossomos 

(desmogleína 1 e 3)

Intraepitelial (suprabasal)

(Pele e boca)

(Positivo)

(Corticóide + Imnussupressor)

 Óbito

Promissor e bom

Alvo

Vesícula

Locais

S.Nikolsky

Complicação

Prognóstico

Membrana basal (hemides-

mossomos).

Subepitelial

Pele, boca e mucosa em 

geral.

Positivo

Corticóide 

 Cegueira

Bom a excelente

PATOLOGIA DERMATOMUCOSA
PENFIGOIDE DAS 

MEMBRANAS MUCOSAS PENFIGO VULGAR

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



LÚPUS ERITEMATOSO 

É raro em boca, auto-imune, reumático. Doença de surto. 

É uma doença bastante grave, que ocorre através do au-

mento na atividade dos linf. B e função anormal dos linf. T.

Acomete mulheres (8 a 10x) entre 30 anos de idade.

LESÃO EM PELE: Mancha eritematosa em região do 

zigomático e nariz, que com o sol, se agravam.

LESÃO EM BOCA: No palato, mucosa jugal e gengiva. Ulceradas e com fibrina.

SINTOMATOLOGIA INCIAL: Febre, perda de peso, artrite e mal-estar generali-

zado, anemia. OBS: A luz solar pode agravar os sintomas.

TRATAMENTO: cortiscósteróides, aines.  

PATOLOGIA DERMATOMUCOSA
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Cistos 
não-odontogênicos
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Classicação da OMS de CISTOS e TUMORES (2017)

CISTOS (De desenvolvimento): 

- Cistos dentígero 

- Ceratocisto odontogênico 

- Cisto periodontal lateral (cisto odontogênico botrioide)

- Cisto odontogênico glandular 

- Cisto odontogênico calcificante 

- Cisto odontogênico ortoceratinizado 

- Cisto nasopalatino 

Cistos e Tumores
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Classicação dos CISTOS

De desenvolvimento: Inflamação

ODONTOGÊNICO

 

- Cistos palatino do recém-nascido

- Cisto nasolabial

- Cisto globulomaxilar

- Cisto do ducto nasopalatino

- Cisto palatal mediano

- Cisto mandibular mediano

- Cisto folicular da pele

- Cisto dermóide

- Cisto do ducto tireoglosso

- Cisto da fenda branquial

- Cisto linfoepitelial oral

NÃO-ODONTOGÊNICOS

Cistos

- Cistos dentígero 

- Cisto de erupção

- Cisto gengival do recém-

nascido.

- Cisto gengival do adulto.

- Cisto periodontal lateral 

(cisto odontogênico botrioide)

- Cisto odontogênico glan-

dular 

- Cisto odontogênico 

calcificante 

- Cisto odontogênico 

ortoceratinizado 

- Cisto radicular

(cisto periapical) 

- Cisto da bifurcação

vestibular

- Cisto residual
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CISTO BRANQUIAL (Da fenda branquial) (Cisto linfoepitelial cervical)

É um cisto fissural oriundo dos remanescentes da fenda branquial, geralmente

a partir do 2º arco. 

Sua localização preferencial é a região lateral superior 

do pescoço, ao longo da margem anterior do músculo 

externocleidomastoideo, muito comum em adultos

jovens.

CARACTERÍSTICAS - Massa flutuante e indolor, que pode apresentar-se como 

canais ou fístulas que drenam muco para a pele. O aumento do número de C.L.

na glândula parótica foi relatado em pacientes infectados pelo HIV, o que prova-

velmente estão relacionadas com a linfadenopatia na parótida associada a infe-

cção pelo HIV.

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS
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CISTO DO DUCTO TIREOGLOSSO

O desenvolvimento da glândula tireóide começa no final da 3ª semana embrio-

nária a partir das células ectodérmicas do soalho ventral da

língua, entre tubérculo ímpar e a cápsula da língua - posterior 

forame cego. No trajeto para a posição final - forma o ducto ou

trato epitelial que acompanha a maturação do osso hioide. Normalmente o epi-

télio do ducto sofre atrofia. Em alguns casos, ele não atrofia por completo e 

deixa rastros epiteliais, dando origem ao cisto.

CARACTERÍSTICAS: É o cisto mais comum do pescoço e apresenta-se clini-

camente como uma tumefação móvel, indolor e flutuante na linha média do 

pescoço. Seu tratamento é cirúrgico, podendo ser utilizada a técnica de 

SISTRUNK, que remove a lesão e porção mediana do osso hioide.

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS
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CISTO PALATINO (PALATAL) MEDIANO

É um cisto fissural raro. Se desenvolve do epitélio retido ao longo da linha de 

fusão embrionária dos processos palatinos laterais da maxila.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS: 

É difícil diferenciá-lo do cisto do ducto nasopalatino, tanto 

localizado posterior ou anterior.

O cisto palatino mediano apresenta-se como uma tumefação

firme ou flutuante na linha média do palato duro, posterior a 

papila incisiva,

Tem ausência de comunicação com o canal incisivo. 

TRATAMENTO: Remoção cirurgica. Não tem recidiva. 

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS
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CISTO DO DUCTO NASOPALATINO

É o mais comum dos cistos não odontogênico. Ocorrendo como uma tumefa-

ção simétrica na região anterior do palato, na linha média.

CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS: Imagem radiolúcida

que pode assumir aspecto redondo, oval, em forma de pera

invertida oui em forma de coração. O aspecto em forma de

coração é considerado patognomônico.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 1.Papila incisiva, pelo tamanho

(cisto = +0,6cm). 2. Lesões periapicais inflamatórios. 

TRATAMENTO: Enucleação. 

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS
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CISTO FOLICULARES DE PELE

São lesões comuns com ceratina em seu interior, que surgem de uma ou mais 

posições do folículo piloso.

O tipo mais frequente é derivado do infundíbulo folicular, sendo

denominado de cisto epidermoide ou cisto infundibular.

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS
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CISTO DERMOIDE

lesão incomuns, revestida por epitélio semelhante a epiderme, presença de 

anexos cutâneos, forma cística benigna de 

teratoma. O cisto dermoide é mais simples e 

quando não há anexos cutâneos, chama-se 

cisto epidermoide.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Ocorre mais 

na linha média do soalho bucal, ocasionalmente paramediano e outros locais. 

Quando localizada acima do músculo gêniohióide pode deslocar a língua 

(dificulta na alimentação, fonação e respiração). Apresenta-se como uma 

massa borrachoide  ou pastosa, que retém à marca dos dedos sob pressão. 

Tratamento cirúrgico e malignização incomum.

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS
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CISTO MANDIBULAR MEDIANO

A nomenclatura de cisto mandibular mediano foi ABANDONADA. Ele suposta-

mente era um cisto fissural localizado na linha média de mandíbula. 

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS
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CISTOS PALATINOS DO RECÉM-NASCIDO

Pequenos cistos de desenvolvimento no palato de crianças recém-nascidas. As

pérolas de Epstein ocorrem ao longo da rafe palatina mediana e provavelmente

surgem apresentando ao longo da linha de fusão.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: São cistos pequenos, variando de 1 a 3mm, 

apresentando-se na forma de pápulas brancas ou branco-amareladas que 

aparecem preferencialmente ao longo da linha média, na junção do palato duro

com o mole. Geralmente em um grupo de 2 a 6 cistos,

TRATAMENTO: Lesões inócuas, nenhum tratamento é necessário. Elas so-

frem regressão espontânea. 

OUTROS NOMES: Nódulos de Bohn, pérolas de Epstein.

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS
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CISTO GLOBULOMAXILAR

Atualmente, o termo cisto globulo-maxilar descreve um cisto que ocorre entre o

incisivo lateral e canino superior, sabendo que não ocorre a fusão dos proces-

sos dessa região, ESSE TERMO NÃO DEVE SER UTILIZADO.

Se existir um cisto nessa região deve-se considerar a origem odontogênica. 

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS
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CISTO NASOLABIAL

É um cisto raro que ocorre no lábio superior, lateral a linha média. Existem duas

teorias para sua patogênese: 

1. É um cisto ‘‘fissural’’ originado de remanescentes epiteliais. 

2. O cisto surge pela deposição ectópica do epitélio do ducto

nasolacrimal. 

CARACTERÍSTICA CLÍNICA: Aumento de volume do lá-

bio superior lateral a linha média, resultando na elevação

da asa do nariz que pode causar apagamento do fundo

de vestíbulo. Na maioria dos casos não há alterações

radiográficas. A dor é rara e ele pode se romper e drenar para

a cavidade oral ou nasal. 

TRATAMENTO: Remoção cirúrgica total. A recidiva é rara.

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS
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CISTO LINFOEPITELIAL ORAL

Lesão rara de boca que se desenvolve dentro do 

tecido linfóide bucal. O tecido linfóide é encontra-

do no anel de Waldeyer incluindo as amigdalas 

linguais, palatinas e as adenóides faringueas, as-

sim como no soalho bucal. superfície ventral da 

língua e palato mole.  

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: É uma lesão 

cística pequena de cor branca amarelada. 

TRATAMENTO: Seu tratamento é cirúrgico e tem 

recidiva rara. Faz diagnóstico diferencial com 

rânula e papila foliácea.

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS

Anel de Waldeyer
Adenoides

Amígdalas
Tubárias

Amígdalas
Palatinas

Amígdalas Linguais
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Estomatologia

&Patologia

Cistos 
Odontogênicos
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CISTO DE ERUPÇÃO

Ele corresponde ao cisto dentígeno dos tecidos moles. Também podem ser

chamados de hematoma de erupção.    

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Surge como uma tumefação mole, frequente-

mente translúcido na mucosa gengival que recobre um dente decíduo ou perma-

nente em erupção, é mais comumente associado a incisivos centrais decíduos

inferiores, pré-molares permanentes e o incisivos decíduos superiores.

Quando há traumatismo associado, observa-se presença de sangue e colora-

ção púrpura/marrom ou azulada. 

Na maioria das vezes não há necessidade de

tratamento, pois ele se rompe espontaneamente 

e caso não aconteça. pode-se fazer a excisão 

da cobertura do cisto.

CISTOS ODONTOGÊNICOS
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CISTO GENGIVAL
DO RECÉM-NASCIDO

PÉROLAS DE 
EPSTEIN

NÓDULOS DE 
BOHN

Origem: lâmina dentária.

Localização: Mucosa 

alveolar.

Origem: Restos de e-

pitélio glândular.

Localização: Palato e

mucosa alveolar.

Origem: Cisto fissural.

*Também chamado de

cistos palatinos do 

recém-nascido

Localização: Rafe palatina 

mediana

CISTOS ODONTOGÊNICOS

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS

CISTOS NÃO-ODONTOGÊNICOS

CISTOS ODONTOGÊNICOS
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CISTO DENTÍGENO (FOLICULAR)

É um cisto que se origina pela separação do folículo que fica ao redor da coroa

de um dente incluso. 

. 

Tem predileção por pacientes leucodermas do sexo masculino. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Lesão radiográfica 

bem delimitada, sempre associada à coroa de um 

dente incluso, unida ao dente na junção amelocemen-

tária. As localizações mais frequentes são:

 terceiro molar inferior > canino superior.

Eles são assintomáticos e podem causar expansão 

indolor do osso. 

O tratamento é a enucleação associada à extração dentária.

CISTOS ODONTOGÊNICOS

São os cistos odontogênicos mais comuns da cavidade oral
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CISTO GENGIVAL DO RECÉM-NASCIDO

HOMÔNIMOS: Cisto alveolar do recém-nascido; cisto da lâmina dentária.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: São pequenas pápulas esbranquiçadas, ge-

ralmente múltiplas, na mucosa, que recobre o processo alveolar dos neonatos.

Em geral, cada um mede 2 a 3mm de diâmetro. O rebordo alveolar superior é

o mais acometido.

TRATAMENTO E PROGNÓSTICO: Não se indica tratamento para os cistos 

gengivais do recém-nascido, pois as lesões involuem espontaneamente como

consequência da ruptura dos cistos e resultante contato

como a superfície da mucosa oral. 

CISTOS ODONTOGÊNICOS
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CISTO ODONTOGÊNICO ORTOCERATINIZADO

ATENÇÃO: Essa designação não denota um tipo clínico específico de cisto 

odontogênico, mas apenas se refere a um cisto que microscopicamente apre-

senta um revestimento epitelial ortoceratinizado.

CARACTERÍSTICAS: A lesão ocorre duas vezes 

mais na maxila que na mandíbula. Não apresentam 

características clínicas e radiográficas que os diferen-

ciam de outros cistos. Envolviam mais os 3º molares 

inferiores não-erupcionados. 

A enucleação seguida de curetagem é o tratamento usual. Recidiva baixa

de 2%.   

CISTOS ODONTOGÊNICOS
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CISTO GENGIVAL DO ADULTO

É uma lesão incomum que corresponde ao cisto lateral em 

tecidos moles, sendo derivado de restos da lâmina dental 

(restos de Serres).

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: É encontrado preferencial-

mente, assim como o seu homólogo, entre o canino e o 

pré-molar inferior (75% dos casos). Encontrados na gengiva 

vestibular ou na mucosa alveolar. Eles se parecem com um 

nódulo indolor em forma de cúpula. Embora sejam uma lesão 

de tecido mole, eles podem causar reabsorção de tecido ósseo, 

sendo chamada de ’’reabsorção em forma de taça’’. 

O tratamento é a excisão cirúrgica.  

CISTOS ODONTOGÊNICOS
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CERATOCISTO ODONTOGÊNICO (Cisto primordial)

Segundo a classificação pelo OMS (2017) como cisto.

É de desenvolvimento e tem como localização prefe-

rencial a região posterior e o ramo ascedente da man-

díbula. Pode ser assintomático ou estar relacionado a

dor tumefação e drenagem. Ele tende a crescer no sentido anteroposterior pela

cavidade medular do osso, não causado expansão 

óssea.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Área radiolúcida bem 

delimitada por margens radiopacas (margens escleró-

ticas). 20 a 40% associados a um dente incluso. 

O diagnóstico é dadp com base nos achados histopatológicos. O tratamento 

recomendado é a enucleação com curetagem óssea severa. Recidiva frequente 

(30%). Pode fazer parte da síndrome de Gorlin-Goltz.    

CISTOS ODONTOGÊNICOS
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CISTO ODONTOGÊNICO EPITELIAL CALCIFICANTE

Na OMS de 2017, de volta a ser cisto. 

HOMÔNÍMOS: COEC; Cisto de Gorlin. Tumores odontogê-

nicos de células fantasmas; Cisto de Gorlin. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Observa-se uma lesão 

radiológica geralmente unilocular bem definida, sendo que 

na metade dos casos, estruturas radiopacas estão presen-

tes lembrando uma ‘’mistura de sal e pimenta’’. Em 3 dos 

casos, associado a um dente incluso, geralmente o canino 

superior. 

Pode ser extra-ósseo (30%). Tratamento com enucleado, prognóstico bem e

poucas recidivas.

CISTOS ODONTOGÊNICOS
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CISTO ODONTOGÊNICO GLANDULAR

É um tipo raro de cisto de desenvolvimento que pode apresentar um compor-

tamento agressivo. Ocorre em adultos de meia-idade; 75% 

dos casos na mandíbula. 

Forte predileção pela região anterior. Pode variar de uma 

pequena lesão até grandes lesões que podem envolver 

parte da maxila/mandíbula. Pequenos cistos são 

assintomáticos, mas grandes podem levar a dor.

RADIOGRAFIA: Imagem radiolúcida unilocular ou 

multilocular. Bordas bem definidas e escleróticas. 

O tratamento é enucleação e curetagem.

CISTOS ODONTOGÊNICOS
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CISTO PERIODONTAL LATERAL

HOMÔNIMO: Cisto odontológênico botrioide.

É um tipo raro, não ceratinizado, que ocorre lateralmente 

a raiz de um dente vital.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS: É 

uma lesão assintomática que somente é detectada no 

exame radiográfico. É uma lesão radiolúcida unilocular bem 

circunscrita lateral a raízes de dentes com vitalidade, tendo

em formato degota, circundada por um galo radiopaco. Sua localização prefe-

rencial é entre o canino e o primeiro pré-molar inferior. Seu tratamento é a enu-

cleação sem prejuízo dos dentes adjacentes.

CISTO ODONTOGÊNICO BOTRIOIDE: É a terminologia utilizada para descre-

ver o cisto multilocular ou multicístico (aspecto de cacho de uva). 

CISTOS ODONTOGÊNICOS
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CISTO DA BIFURCAÇÃO VESTIBULAR

É incomum. desenvolve-se na face vestibular do 1º MPI, ocorre quando o dente

está em erupção e há uma reação inflamatória em torno do tecido folicular, esti-

mulando a formação do cisto, também é chamado de cisto paradentário. Aco-

mete crianças de 5 a 11 anos de idade, apresenta sensibilidade na face V

do 1º MPI, que pode estar em erupção, tumefação e saída de líquido com gos-

to podre.

CARACTERISTÍCAS RADIOGRÁFICAS: Radio-

lúcido, unilocular e bem circunscrito na região de 

furca e raiz do dente envolvido, a radiografia oclu-

sal mostra a localização V do cisto (ápice radicu-

lar do molar aponta para a cortical lingual).

TRATAMENTO: Enucleação. Não é necessária 

a exo pois após um ano ocorre a cicatrização e regressão da bolsa.

CISTOS ODONTOGÊNICOS
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Estomatologia

&Patologia

Lesões relacionadas
ao trabalho
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BISMUTO: INTOXICAÇÃO METÁLICA SISTÊMICA

O envenenamento era comum quando se utilizava esse metal no tratamento da

sífilis. As manifestações bucais consistem de sabor metálico, sensação de quei-

mação na mucosa bucal e da linha bismútica que é semelhante à linha de 

chumbo e ocorre ao longo da gengiva marginal dos pacientes com higiene bu-

cal deficiente. Em alguns casos, outras áreas da mucosa bucal deficiente. Em

alguns casos, outras áreas da mucosa bucal podem exibir manchas pigmen-

tadas,

LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO
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MERCÚRIO: INTOXICAÇÃO METÁLICA SISTÊMICA

O envenenamento agudo ou crônico com mercúrio causa distúrbios no sistema

nervoso central (Tremores e instabilidade emocional) e do trato  gastrintestinal.

As manifestações bucais consistem em aumento da salivação, estomatite e 

glossite, tumefação das glândulas salivares e, algumas vezes, uma linha escura

na gengiva que é semelhante ao envenenamento por bismuto.

LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO
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NÉVOAS ÁCIDAS

São comuns em inúmeros procedimentos industriais, incluindo a extração, fa-

bricação e acabamento de metais, a produção de fertilizantes e de detergentes,

a manutenção de baterias, bem como em vários segmentos da indústria química

e petroquímica.

As manifestações bucais consistem em erosão dentária, alterações na mucosa

bucal, ardor, gosto metálico.

LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO
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PRATA: INTOXICAÇÃO METÁLICA SISTÊMICA

O contato prolongado com compostos orgânicos ou inorgânicos de prata, pro-

duz ARGIRIA. A pele e a membrana mucosa bucal adquirem com a tonalidade 

acinzentada ou azulada. Os cortes microscópicos mostram um depósito de um

pigmento negro, granuloso e fino no tecido conjuntivo subepitelial. 

Os grânulos representam um albuminato de prata insolúvel e dão, aos tecidos, 

uma pigmentação permanente.

LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO
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CHUMBO: INTOXICAÇÃO METÁLICA SISTÊMICA

Se manifesta na boca sob a forma de salivação abundante, gosto metálico, tu-

mefação das glândulas salivares e uma linha de chumbo gengival (linha de 

Burton) de cor escura ao longo da margem gengival. Além da estomatite ulce-

rativa. A linha de chumbo é resultante da ação do sulfito de hidrogênio da ação

do sulfeto de hidrogênio bacteriano sobre o chumbo. Outros sintomas: Tremor

na língua nos movimentos de impulsão, doença periodontal avançada, saliva-

ção excessiva e gosto metálico.

LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO
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ARSÊNICO: INTOXICAÇÃO METÁLICA SISTÊMICA

As lesões bucais no envenenamento por arsênico consistem de gengivite e esto-

matite. Além dos efeitos disseminados sobre vários sistemas orgânicos, com

frquência ocorrem alterações dermatológicas: Hiperpigmentação macular difusa,

hiperceratose palpoplantar e lesões pré-malignas de pele, chamadas de cera-

toses arsênicas. Pode ocorrer sialorreia e estomatite ulcerativa necrosante.

Os demais sintomas incluem vômito, diarreia, hiperqueratose, hiperpigmentação

e distúrbios neurológicos.

 

LESÕES RELACIONADAS AO TRABALHO
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Estomatologia

&Patologia

Tumores 
Odontogênicos
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Classicação da OMS de CISTOS e TUMORES (2017)

TUMORES ODONTOGÊNICOS

TUMORES ODONTOGÊNICOS BENIGNOS: 

 Ameloblastoma - Ameloblastoma, do tipo 

                             unicístico

                          - Ameloblastoma, extraós-

                           seo/periférico

                          - Ameloblastoma maligno 

- Tumor odontogênico escamoso 

- Tumor odontogênico epitelial calcificante* 

- Tumor odontogênico adenomatóide 

- Fibroma ameloblástico 

- Tumor odontogênico primordial 

- Odontoma - odontoma, composto 

                    - odontoma complexo 

 

  

- Mixoma odontogênico

- Tumor odontogênico de células 

fantasmas 

- Fibroma odontogênico 

- Cementoblastoma 

- Fibroma cemento ossificante.  

Tumor do epitélio odontológico

Tumor odontogênico misto

Tumor ectomesênquima odonto.

*PindburgLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Classicação da OMS de CISTOS e TUMORES (2017)

TUMORES ODONTOGÊNICOS MALIGNOS: 

- Carcinoma ameloblástico. 

- Carcinoma (primário) intra-ósseo. 

- Carcinoma odontogênico esclerosante).

- Carcinoma odontogênico de células claras 

- Carcinoma de Células fantasmas 

- Carcinoma odontogênico 

- Sarcoma odontogênico.

 Wright e Vered (2017)

Tumor do epitélio odontológico

Tumor odontogênico misto

Tumor ectomesênquima odonto.

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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Lesões RADIOPACAS dos maxilares

1

23

4

5
8

7
6

9

1. Dentes e raízes retidos

2. Displasia cemento-ós-

sea periapical

3. Sialolitíase

4. Odontoma (composto 

ou complexo)

5. Hipercementose

6. Esclerose óssea

7. Osteíte condensante

8. Cementoblastoma

9. Corpo estranho

9. Cisto radicular apical 

(periapical inflamatório) 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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Lesões RADIOLÚCIDAS dos maxilares

1. Cisto do ducto nasopalatino

2. Defeito de Stafne

3. Cisto residual

4. Cisto dentígero

5. Ameloblastoma/

Queratocisto

6. Cisto da bifur-

cação vestibular

7. Cisto ósseo 

simples

8. Cisto perio-

dontal lateral

9. Cisto radicular apical (periapical inflamatório) 

4 8 1 3

2

6

9

7

5

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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TUMOR ODONTOGÊNICO EPITELIAL CALCIFICANTE

HOMÔNIMOS: Tumor de Pindlong; TOEC. 

É uma lesão rara, observada em pacientes entre 20 e 60 anos. É uma neopla-

sia epitelial localmente invasiva, caracterizado pelo desenvolvimento de estru-

turas, provavelmente de natureza amilóidea, que pode se tornar calcificado e

libera quando às células se rompem. 2/3 mandíbula.

RADIOGRAFICAMENTE: Lesão radiolúcida uni ou multilocular, que tende a

apresentar assim como o ceratocisto, bordas festonadas, 

que podem ou não estar demarcadas. 

Uma lesão radiopaca, com áreas radiolúcidas.

A maioria das lesões está em região de pré-molares e 

podem estar associadas a coroa de um dente não-irrom-

pidas, Seu tratamento consiste em ressecção local 

conservadora.

 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
TUMOR BENIGNO DE EPITÉLIO ODONTOGÊNICO
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CARCINOMA (TUMOR) ODONTOGÊNICO DE CÉLULAS DE CÉLULAS CLARAS

É um tumor raro dos maxilares descrito pela primeira vez em 1985. Até hoje so-

mente 20 casos foram relatados. O tumor parece ser de origem odontogênica, 

porém a histogênese é duvidosa. As células se assemelham a ameloblastos 

pré-seletores, ricos em glicogênio. 

Foram diagnosticados em pacientes com mais de 50 anos, na maxila e mandí-

bula. Podem apresentar dor ou serem totalmente assintomáticos.

RADIOGRAFICAMENTE: São radiotransparente uni ou multilocular, com mar-

gens mal-definidas ou irregulares. É uma lesão altamente agressiva, com inva-

são de estruturas adjacentes e tendência e recidiva. A cirurgia é radical e há a

possibilidade de metástase linfática e pulmonar.

 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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AMELOBLASTÓMAS MALIGNO E CARCINOMA AMELOBLÁSTICO

Muiro raramente (menos de 1% dos casos), um ameloblastoma exibe compor-

tamento maligno com o desenvolvimento de metástases. 

Tumor que mostra características 

histopatológica de um ameloblástoma,

tanto no tumor primário quanto nos

depósitos metastáticos.

Prognóstico desfavorável. 

 

TUMORES ODONTOGÊNICOS

AMELOBLASTOMA MALIGNO CARCINOMA AMELOBLÁSTICO

Um ameloblastoma que apresenta 

características citológicas de maligni-

dade no tumor primário, em uma 

recidiva ou em qualquer depósito 

metastático. As lesões podem apre-

sentar com um curso local marcada-

mente agressiva mas as metástases

não necessariamente ocorrem 
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TUMOR ODONTOGÊNICO ADENOMATOIDE (TOA)

É benigno, não invasivo e de crescimento lento. É mais comum na região ante-

rior de maxila e em mulheres. Representa 3 a 7% dos tumores odontogênicos.

Acomete pacientes jovens, 10-19 anos. É assintomático, descoberto pela radio

de rotina.

CARACTERÍSTICAS: É uma lesão radiocúcida, circunscrita, unilocular asso-

ciada a coroa de um dente incluso, geralmente o canino superior, com rara 

ocorrência extra-óssea.

A imagem mostra alguns focos de calcificação no interior da região radiolus-

cente que circunda a coroa do dente ‘’focos de neve’’. A cápsula pode ser

facilmente enucleada do osso. Seu tratamento consiste de enucleação, sendo

a recorrência rara e o prognóstico excelente. 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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CEMENTOBLASTOMA (CEMENTOMA VERDADEIRO)

É um tumor odontogênico, proveniente do ectomesenquima odontogênico. 

Consiste em uma lesão rara. Apresenta crescimento lento, acometendo pacien-

tes jovens, sem predileção por sexo. Mais comum na mandíbula, área de mola-

res e pré-molares, geralmente envolvendo e primeiro molar permanente.

CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS: Massa radiopaca delimitada por del-

gada, linha radioluscente, simulando uma hipercementose. Existem duas 

modalidades para o tratamento:

 • Extração dentária junto com a massa.

 • Tratamento endodôntico + apicectomia. 

Incluindo a lesão. Não ocorre recidiva. 

Se a lesão não for remoída ela cresce

sem limites.

 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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AMELOBLASTOMA MULTICÍSTICO

É o tipo mais comum, não tendo predileção por sexo e sendo mais comum em

pacientes de 40 anos. É uma lesão assintomática, sendo descoberta em radio-

grafia de rotina.

ASPECTOS RADIOGRÁFICOS:  Lesão radiocúcida multilocular, cujas lojas 

quando maiores, lembram bolhas de sabão, quando menores, favos de mel

(não são patognomônicos). A lesão tem capacidade de expandir a cortical ós-

sea e causar reabsorção radicular. Pode ou não estar associado a um dente in-

cluso. Tem crescimento lento. A localização preferencial é a região posterior da

mandíbula.

Tratamento: Ressecção em bloco com margem 

de segurança (1 cm).

 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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AMELOBLASTOMA UNICÍSTICO

É mais caro que o multicístico, acometendo preferencialmente pacientes jovens

(segunda década de vida), 90% na região posterior de mandíbula. É assinto-

mática e pode causar aumento de volume ósseo nos ossos gnáticos.

ASPECTOS RADIOGRÁFICOS: Imagem radiolúcida circunscrita que envolve a

coroa de um terceiro molar inferior nãi erupcionado. Lembrando, clinicamente, 

um cisto dentígeno (diagn. diferencial). Pode aparecer como uma área radio-

lúcida bem demarcada ou ter margens festonadas.

TRATAMENTO: Enucleação associada à 

curetagem óssea. 

Alguns autores recomendam à resseção total.

 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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FIBRODONTOMA AMELOBLÁSTICO

É um tumor com aspectos gerais do fibroma amelobástico, porém contendo 

também esmalte e dentina. Acontece em pacientes com menos de 10 anos. 

Sem predileção por sexo. Mais comum em região posterior de mandíbula. Ge-

ralmente é assintomática e descoberta em radiografia de rotina.

ASPECTOS RADIOGRÁFICOS: É uma lesão mista unilocular com material 

calcificado no seu interior. Esse material é radiolúcido. A lesão é radiotranspa-

rente. Em muitos casos, ocorre a associação com dentes inclusos. O tumor é 

bem circunscrito e não invade o osso adjacente.

Seu tratamento é a curetagem conservadora, onde

a lesão se destaca do osso.

 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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MIXOMA ODONTOGÊNICO 

É um tumor odontogênico de origem mesenquimal que acomete preferncial-

mente pacientes jovens entre 25 anos e 30 anos, sem predileção por sexo.

Localização preferencial na mandíbula podendo causar expansão indolor da 

cortical e deslocamento radicular. Crescimento rápido. 

ASPECTOS RADIOGRÁFICOS: Lesão radiolúcida uni ou multiradicular. No in-

terior da lesão, é possível verificar a presença de finas trabéculas ósseas arran-

jadas em ângulo reto, lembrando raquete de tênis ou degrau de escada. As ve-

zes, aspecto de favos de mel e bolhas de sabão (diag. diferencial com amelo-

blastoma e hemangiona).

Seu tratamento é a ressecção em bloco, sendo contra-indicada a curetagem. 

Não tem cápsula, grande chance de recidiva.

 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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TUMOR ODONTOGÊNICO ESCAMOSO

Pode originar-se de transformação neoplásica de restos da lâmina dentária. ou

de restos epiteliais de Malassez. O tumor pode originar-se de ligamento perio-

dontal. Neoplasia benigna rara. Encontrado em uma ampla faixa etária (média

de 27 anos). Pode ser encontrado em maxila e mandíbula. Não há predileção

por sexo.

CARACTERÍSTICAS: Apresenta-se como um crescimento gengival indolor ou 

ligeiramente doloroso, muitas vezes associado com mobilidade de dentes ad-

jacentes. Os achados radiográficos NÃO SÃO es-

pecifícos, são uma lesão radiotransparente triangular, 

lateralmente a raiz dos dentes. A excisão local con-

servadora ou a curetagem parecem que são as 

melhores escolhas. Na maxila são mais agressivos. 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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FIBROMA AMELOBLÁSTICO

É um tumor odontogênico muito raro verdadeiro. Os tecidos epitelial e mesen-

quimal são neoplásicos. Ocorrem em pacientes jovens, nas duas primeiras 

décadas de vida. São pequenos e assintomáticos, os maiores estão associa-

dos a tumefação nos maxilares. A localização mais comum é a região posterior

da mandíbula. Radiograficamente apresentam-se como uma lesão radiotrans-

parente unilocular ou multilocular. As maiores são uniloculares. As margens 

são bem definidas e escleroticas. Um dente incluso pode estar ligado em 75%

dos casos.

O tratamento conservador tem altas taxas de recidiva. 

A excisão cirúrgica mais agressiva deve ser reservada 

para lesões mais recorrentes. 

TUMORES ODONTOGÊNICOS
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ODONTOMA

É o tumor odontogênico mais comum, classificado como hamartoma. Consiste 

de esmalte e dentina, e uma pequena quantidade de cemento e polpa. É assin-

tomático e comum em pacientes jovens. Localização preferencial: Maxila e o 

seu tratamento é a enucleação. Prognóstico excelente.

É formado por múltiplas estruturas 

semelhantes a dentes, sendo a sua

localização preferencial 

a região anterior da 

maxila. O diagnóstico 

pode ser feito por 

aspecto radiográfico.

TUMORES ODONTOGÊNICOS

Odontoma Composto Odontoma Composto

Consiste em uma massa conglomerada

amorfa de tecido dentário. Radiogra-

ficamente, apresenta-se como uma área

radiopaca circundada por área radio-

cúcida localizada preferen-

cialmente na região pos-

terior. Diagnóstico por radio-

grafia e exame histopatológico.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Estomatologia

&Patologia

Patologia
Dentária
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REABSORÇÃO INTERNA

Também conhecida por hiperplasia perfurante da polpa, granuloma interno, o-

dontoclastoma, dente róseo de Mummery (quando a polpa coronária é afetada,

a coroa fica rósea). É uma alteração rara, causada por células que reabsorvem

às áreas mineralizadas ao redor de dentro para fora. São observados dois qua-

dros principais:

REABORSÃO INFLAMATÓRIA: Radiograficamente apresenta uma imagem ra-

diocúcida simétrica, bem circunscrita e uniforme da câmera pulpar ou canal 

(pode causar o dente róseo de Mummery).

REABSORÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO (METAPLÁSICA):

Radiográficamente temos a substituição por um material 

menos radiodenso que a dentina circundante. 

PATOLOGIA DENTÁRIA
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REABSORÇÃO EXTERNA

É o tipo mais comum de reabsorção dentária, causada pelas células localizadas

no ligamento periodontal, que reabsorvem as estruturas mineralizadas de fora

para dentro. 

RADIOGRAFICAMENTE: Apresenta um aspecto semelhante a ‘‘roído por tra-

ça’’, na qual a radiolucidez e bem menos definida e demonstra variações na 

densidade. 

Se a lesão estiver sobre o canal pulpar, um exame mais 

acurado demonstra a permanência de um canal inalterado 

através da área do defeito.

PATOLOGIA DENTÁRIA
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DISPLASIA DENTÁRIA

Também chamada de displasia den-

tária radicular, também referida como

dentes sem raízes, porque à perda

de organização da dentina radicular

leva ao encurtamento a raiz.

TIPO I 

Displasia dentinária coronária, a raiz é 

normal (tamano normal). Clinicamente

os dentes apresentam uma transpa-

rência que varia entre o azul, âmbar e

marrom. Radiograficamente, os dentes

apresentam coroas bulbosas, contri-

buição cervical. (forma em corola ou 

forma de chama).

TIPO II 

Corola 
de flor

PATOLOGIA DENTÁRIA

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ODONTODISPLASIA REGIONAL

PATOLOGIA DENTÁRIA

( = odontodisplasia; = Displasia odontogênica; = Odontogênese imperfeita; 

= Dentes fantasmas). 

Condição não hereditária, rara, que afeta esmalte e dentina de uma região, em 

ambas as dentições. A área mais afetadas é a maxila, anteriormente. Os dentes

afetados apresentam. retardado ou ausência de erupção.

CLINICAMENTE E RADIOGRAFICAMENTE: Os dentes que irrompem apre-

sentam coroas irregulares e pequenas, amarelas a marrons, com superfície 

grosseira. O esmalte e dentina são finos, circundado uma polpa radiolúcida au-

mentada - Aspecto de dente fantasma. 

As raízes podem ser curtas, com ápices

abertos.
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GEMINAÇÃO                               FUSÃO                          CONCRESCÊNCIA

PATOLOGIA DENTÁRIA
ALTERAÇÕES DE FORMA DOS DENTES

tentativa de divisão de 

um germe dentário.

• O número de dentes

NÃO muda!

• Duas coroas unidas

ou parcial e 1 raiz.

 

União de dois germes 

dentários. Pode ser par-

cial ou total.

• O número de dentes 

MUDA! 

• Duas coroas unidas

ou parcial e 2 raÍzes.

 

União de dois dentes pelo

cemento, sem confluência

da dentina.

 

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ABRASÃO                                                         ABFRAÇÃO

PATOLOGIA DENTÁRIA

É a perda de estrutura dentária devido 

a uma opção mecânica de um agente 

externo. Pode ser encontrada de vários

formas, dependendo da causa: Por es-

covação, são intalhes cervicais horizon-

tais na supercífie V com cemento e den-

tina expostos. Margens definidas e su-

perfície duras ou mais arredondadas. 

Se refere a perda de estrutura dentária

devido ao estresse oclusal. Tem apa-

rência de cunhas limitadas à região 

cervical dos dentes e em forma de V,

sendo mais estreitos. Podem ser sub-

gengivais. Acontece de forma rápida e

pode expor a polpa.
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ATRIÇÃO                                                         EROSÃO

PATOLOGIA DENTÁRIA

É a perda de estrutura dentária causa-

da pelo contato entre os dentes anta-

gonistas durante a oclusão e mastiga-

ção. As áreas afetadas são as em con-

tato com os antagonistas, as facetas 

são grandes, planas, lisas, brilhantes.  

Pode ser definida como a perda pato-

lógica da estrutura dentária causada 

por reação química, além da perda de

estrutura dentária associada à ação 

das bactérias. Localizadas comum: V 

e P de dentes superior. É uma lesão

com depressão côncava central na 

dentina cercada por uma margem ele-

vada de esmalte.
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HIPOPLASIA DE TURNER

PATOLOGIA DENTÁRIA

Defeito no esmalte encontrado em dentes permanentes causado por doença 

inflamatória periapical dos dentes decíduos sobrejacentes. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Variam de acordo com a época e a gravidade

do trauma. Os defeitos do esmalte, variam de áreas focais de coloração branca,

amarela ou marrom até a extensa hipoplasia que pode atingir totalmente a co-

roa. É mais comum em pré-molares em decorrência das suas relações com as

raízes dos molares decíduos.

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



IMPACTAÇÃO                                                 ANQUILOSE                                             

PATOLOGIA DENTÁRIA

Fenômeno em que um dente, por falta

de força de erupção, não consegue

romper a camada fibrosa para surgir

na cavidade oral. Os dentes que ces-

sam a erupção antes de emergirem 

estão impactados.

DENTIÇÃO PERMANENTE: Terceiros

molares inferiores >Terceiros molares

superiores > Caninos superiores.

Patogênese desconhecida, pode ser

secundária de muitos fatores: Trau-

mas, lesão, irritação química ou tér-

mica. O exame radiológico revela 

obliteração do espaço do ligamento 

indicado a fusão do cemento com o 

osso alveolar.

Na percussão, nota-se um som maior

grave quando mais de 20% da raiz es-

tá fusionada ao osso. 
Plano oclusal abaixo
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HIPERCEMENTOSE

PATOLOGIA DENTÁRIA

Representa uma hipoplasia do cemento, pela deposição não neoplásica de 

cemento excessivo, contínuo com o cemento radicular normal. Radiograficafica-

mente, nota-se um espessamento ou forma rômbica da raiz, estando o espaço

correspondente ao ligamento periodontal e lâmina dental intactos. 

Costuma ocorrer com maior frequência em pré-molares, e não há necessidade

de tratamento.  

FATORES LOCAIS: trauma oclusal; inflamação adjacente;

ausência de dentes antagonistas.

FATORES SISTÊMICOS: Acromegalia, gigantismo, artrite,

doença de Paget, febre reumática, deficiência de vit. A, 

dilaceração e raízes supranumerárias. 

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



EXTRINSECAS                                           INTRINSECAS                                            

PATOLOGIA DENTÁRIA

Ocorre pelo acúmulo superficial de um

pigmento exógeno. Bactérias cromo-

gênicas podem produzir uma coloração

que varia entre cinza, marrom-escuro

ou laranja, podem ser removidas por

pasta profilática ou pedra-pomes.

São: 

Manchas por báctérias; Ferro;

tabaco; alimentos e bebidas; 

hemorragia gengival; 

matériais restauradores;

medicações. 

A pigmentação ocorre nas camadas 

profundas da dentina ou do esmalte.

Estão associadas a uma mudança 

química ativa na estrutura do dente.

CAUSADAS POR:

Porfíria Eritropóietica (coloração 

marrom-avermelhada), eritroblasto-

se fetal, amelogênese imperfeita, 

fluorose dental, hiperbilirrubinemia 

(pigmentação amarelo-esverdeado), 

doença de Parkinson (pigm. azul), 

tetraciclina (deslocoração castanha 

difusa), medicação.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



TAURODONTIA

PATOLOGIA DENTÁRIA

É um aumento do corpo e da câmara pulpar de um dente multirradicular com

deslocamento apical do soalho pulpar e da bifurcação das raízes.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS: Os dentes afetados ten-

dem a ser retangulares, pois a câmara pulpar se apresenta com altura ápico-

oclusal significativamente aumentada e bifurcação próxima do ápice. Pode 

ocorrer uni ou bilateral, mais em permanentes e pode acontecer em pacientes

que apresentam fendas orofaciais.

CONDIÇÕES ASSOCIADAS À 

TAURODONTIA: 

amelogênese imperfeita, hipoplasia, 

displasia ectodérmica, hipofosfatasia, 

Down, sindrome de Klinefelter e 

síndrome tricodento óssea.  

Estágios
1. Normal
2. Hipotaurodontismo
3. Mesotaurodontismo
4. Hipertaurodontismo
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ALTERAÇÕES DE NUMERO

PATOLOGIA DENTÁRIA

HIPODONTA - Falta de desenvolvimento de 1 ou mais dentes. Pode estar as-

sociada à microdontia, sendo os dentes permanentes os mais envolvidos, nes-

sa ordem: 3º molar, 2º pré-molar e incisivo lateral.

OLIGODONTIA - Ausência de seis ou mais dentes.

ANODONTIA - Ausência total de dentes.

HIPERDONTIA - Dentes supranumerários, podem ser classificados, de acordo

com a localização em: 

- MESIODENS (Quando surgem na linha média, entre os incisivos centrais 

superiores).

- DISTOMOLAR (Quarto molar).

- PARAMOLAR (Localização lingual ou vestibular a um molar). 
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PATOLOGIA DENTÁRIA

• Raízes dos molares superiores >

raízes dos molares superiores.

• Pode ocorrer na região de furca ou

próximo a JCE.

• Radiograficamente são NÓDULOS

bem definidos e RADIOPACOS, ao

longo das superfícies radiculares.

TRATAMENTO: higiene bucal ou re-

moção da lesão (pode ter 

polpa vital). 

• Localização na superfície V das raí-

zes sobrepondo a bifurcação.

• Molares inferiores > Molares superio

res.

• Correlacionadas com perda positiva

de lig. periodontal e envolvimento de

furca.

TRATAMENTO: Higiene bucal ou 

aplainamento da lesão/ex-

cisão do esmalte combina-

da com plastia da furca. 

ESMALTE ECTÓPCO

Pérolas de esmalte Extensão cervicais de esmalte
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 CÚSPIDE DE CARABELLI

PATOLOGIA DENTÁRIA
CÚSPIDES ACESSÓRIAS

(Tubérculo de Carabelli)

• É uma cúspide aces-

sória localizada na 

superfície palatina da

cúspide mesiodistal

de um molar superior.

•É uma cúspide adicional

bem-delimitada. Locali-

zada na superfície lingual

de um dente anterior. 

Localiza-se:

Incisivo Lateral Superior>

Incisivo central> Incisivo

inferior> Canino superior. 

 

É uma elevação seme-

lhante a uma cúspide de

esmalte localizada no sul-

co central ou na crista lin-

gual da cúspide vestibular

de molares e pré-molares, 

 

DENTE EVAGINADOCÚSPIDE EM GARRA   
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ALTERAÇÕES DE NÚMERO

PATOLOGIA DENTÁRIA

HIPODONTA - Falta de desenvolvimento de 1 ou mais dentes. Pode estar as-

sociada à microdontia, sendo os dentes permanentes os mais envolvidos, nes-

É uma profunda invaginação da superfície da coroa ou da raiz que é limitada 

pelo esmalte. Existem 2 formas: Coronárias e radicular. São classificadas em 

três tipos (Coronárias) e radicular.

TIPO I - Invaginação limitada a coroa. Restauração ou tratamento endodôntico.

TIPO II - Se extende abaixo da junção CE e termina em um fundo cego.

TIPO III -Estende-se através da raiz e perfura a área apical(tratamento parecido 

com o endodôntico).

TIPO I TIPO II TIPO III Dente
invaginado
radicularLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Estomatologia

&Patologia

Lesões Cancerizáveis
e Neoplasias Malignas
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Também conhecida como condição

pré-maligna, consiste em uma doença 

ou hpabito do paciente, que não neces-

sariamente alteram a aparência clínica

do tecido local mas que estão associa-

das a um risco de desenvolvimento de

câncer.

• AIDS.

• xeroderma pigmentado.

• síndrome de Plummer-Venson.

• síndrome de Sjögren.

• Avitaminoses,

Um tecido benigno morfologicamente

alterado que tem um risco maior de 

transformação em câncer que o tecido

normal.

• Leucoplasia.

• Eritroplasia.

• Leocuplasia.

• Queilite actínica.

• Leucoplasia verrucosa.

• Líquen plano.

• Estomatite nicotínico.

Condição Cancerizável Lesão cancerizável
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É definida pela OMS como ‘’uma placa ou mancha branca que não pode ser caracte-

rizado clínica ou patologicamente como qualquer outra doença’’. O termo é clínico e

não implica uma alteração tecidual específica. A coloração branca indica o espessa-

mento da camada de ceratina.

DIAGNÓSTICO: E feito com base na EXCLUSÃO de outras entidades como: Líquen

plano, morsicato, ceratose friccional, ceratose da bolsa de tabaco, estomatite nicotí-

nica, leucoedema e nevo branco esponjoso.

Ela é considerado uma lesão pré-cancerigena ou pré-maligna.

CAUSAS: Tabaco, álcool, sanguinária (erva), radiação ultravioleta, microorganismos

e trauma.

Ela não pode ser removida por raspagem. 

Obs.: Uma forma especial de leucoplasia de alto risco é a leucoplasia verrucosa pro-

liferativa.

Leuplasia
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Causada pelo vírus Epstein-Barr. Consiste em hiperqueratose epitelial. Clinicamente,

caracteriza-se por leucoplasia espessa de superfície enrugada que acomete língua, 

nas bordas laterais e no dorso. Pode ocorrer em mucosa jugal. Não necessita de

tratamento.

Está relacionada ao Sarcoma de Kaposi e ao

Herpes vírus humano tipo 8.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: É uma lesão

branca, não destacável, geralmente assintomático

e não requer tratamento. Está associada ao paciente comprometido imunológico,

sendo considerada um indicador da infecção pelo HIV, assim como do desenvolvi-

mento e prognóstico da AIDS.

Leucoplasia Pilosa

Borda
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É definida como uma mancha vermelha que não pode ser clínica ou patologicamente

diagnosticada como qualquer outra condição. Tem etiologia desconhecida.

  Ocorre com maior frequência em pacientes

do sexo masculino, entre 65 e 74 anos de

idade, em uma frequência de 1 para 2.500

indivíduos. Sua localização mais frequente

é o assoalho de boca, língua e palato mole.

Seu potencial de transformação maligno é

de 90%, sendo então a remoção cirúrgico o

tratamento de eleição.

Eritoplasia (ERITROPLASIA DE QUEYRAT)
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  Alteração ceratótica branca claramente associada ao fumo de tabaco, ela não pare-

ce ter natureza pré-maligna, talvez em resposta ao calor em vez de aos agentes quí-

micos presentes na fumaça do tabaco. É mais comumente encontrada em homens

com idade superior aos 45 anos.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: As pápulas na mucosa palatina representam glân-

dulas salivares menores inflamadas e parece mais branca que o epitélio circunvizi-

nho.

A ceratina palatina pode se tornar tão espessa que uma aparência fissurada ou de 

‘’lama ressecada’’. A alteração branca geralmente envolve a gengiva marginal e a 

papila interdental.

Estomatite Nicotínica
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É uma hiperplasia focal, benigna e induzida por vírus do epitélio escamoso estratifi-

cado. O papilomavírus humano (HPV) tipos 2, 4, 6 e 40 são encontrados em pratica-

mente todas as lesões, e pode ser observado um ou mais tipos associados. É conta-

giosa e pode disseminar-se para outra partes da pele ou membrana mucosa por au-

to inoculação. É comum em pele e raro em mucosa oral. É uma pápula ou nódulo 

Indolor exibindo projeções papilares ou um superfície áspera. Pode ser pedunculada

ou séssil. As lesões cutâneas podem ser rosadas, amareladas ou brancas; as orais

brancas (borda do vermelhão do lábio, mucosa labial, e anterior de língua). Tama-

nho máximo de <5cm.

Verruga Vulgar
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É uma proliferação induzida por vírus do epitélio escamoso estratificado da gengiva,

região perianal, boca e laringe. Um dos tipos 2, 6, 11, 53 e 54 do papilomavírus hu-

mano (HPV) são geralmente detectados na lesão. E uma DST.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: As lesões orais ocorrem mais frequentemente na 

mucosa labial, palato mole e freio lingual. O condiloma típico apresenta-se como um

aumento de volume exofítico, séssil, cor de rosa, bem delimitado e indolor, com pro-

jeções de superfícies curtas e embotadas, O condiloma tende a ser maior que o pa-

piloma. Seu tamanho é de 1 a 1,5 cm chagando a 3 cm.

TRATAMENTO: Excisão cirúrgica conservadora.

Condiloma Acuminado (VERRUGA VENÉREA)
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Doença inflamatória crônica medida por linfócitos T. de envolvimento mucocutânea.

Ataca o epitélio. Afeta pessoas de meia idade, com maior frequência em mulheres

(3:2). É uma doença cutânea que afeta a boca com muita frequência.

LESÕES CUTÂNEAS - Pápulas avermelhadas ou brancas]

que podem apresentar uma depressão central.

LESÕES BUCAIS - Múltiplas, bilaterais, estriadas e

mostram-se como placas esbranquiçadas, ocasionalmente

erosadas. Afetam mucosa jugal, língua e gengiva. Diag-

nóstico ou por biópsia. Não há tratamento (acompanhamento frequente). Baixo po-

tendial de malignização.

Líquen Plano
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É uma alteração pré-maligna comum de vermelhão do lábio inferior que resulta de

uma exposição progressiva excessiva ao espectro ultravioleta da luz solar.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS - Tem desenvolvimento lento. As alterações clínicas

mais frequentes incluem a atrofia da borda do vermelhão do lábio inferior, caracteriza-

da por uma superfície lisa e áreas de manchas pálidas. O apagamento da margem

entre a zona do vermelhão e a porção cutânea é comum. A medida que as lesões

progridem, áreas ásperas e cobertas de escamas aparecem. A ulceração no lugar

das escamas aparecem e depois progridem p/o carcinoma.

TRATAMENTO - bálsamos p/ os lábios. Áreas de endurecimento e espessamento,

devem fazer biópsia.

Queilite Actínica
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É uma lesão epitelial proliferativa benigna, de crescimento rápida que afeta, na maio-

ria dos casos, as regiões de maior exposição aos raios ultra-

violetas, como testa, nariz lábio inferior, mãos e braços,

apresenta ligeira predileção pelo sexo masculino, pessoas

leucodermas e de meia idade. Ocorre em pacientes com

síndrome de Muir-Torre (neoplasias sebáceas, ceratoacantomas

e carcinomas gastrointestinais). 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Nódulo firme, indolor, bem delimitado, séssil e com

forma de cúpula, apresentando um tampão central de queratina. Apesar da involução

espontânea, pode ser realizada uma excisão cirúrgica.

Ceratoacantoma
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É uma proliferação benigna do epitélio escamoso estratificado que resulta em um au-

mento de volume papilar ou verruciforme. Acredita-se que essa lesão seja induzida

pelo papiloma humano (HPV). É mais prevalente em indivíduos jovens. Essas lesões

medem cerca de meio centímetro e costumam se localizar em língua, lábios e no pa-

lato mole. Se apresenta como um nódulo macio, indolor, exofílico, geralmente pedi-

culado, com numerosos projeções superficiais diitiformes que lhe conferem uma apa-

rência de ‘’couve-flor’’ ou verrucosa. A lesão pode ser branca, vermelha ou normal,

pontuda ou embotado.

Tratamento: excisão e biópsia.

Papiloma Escarnoso
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Objetivo: Identificar alterações na mucosa bucal, visando a detecção PRECOSE de

lesões cancerizáveis na boca.

SINAIS  e SINTOMAS que deve-se estar atento:

I -Mudança de cor na pele e mucosa.

II -Partes endurecidas.

III -Caroços e abcessos.

IV - Feridas que não cicatrizam dentro de 14 dias

V -Inchaços

VI -Áreas dormentes.

VII -Dentes amolecidos ou quebrados.

VIII - Dific. engolir / falar / mastigar.

Auto-exame de boca
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A nomenclatura é determinada através do sufixo. O sufixo ‘’OMA’’ é usado na deter-

minação de qualquer neoplasia. Nas neoplasis usamos.

                                                                           BENIGNAS  MALIGNAS

*Nome da célular de origem + OMA                *Origem epitelial: CARCIOMA

                                                                         *Origem mesenquinal: SARCOMA

Exceções: linfoma e mieloma (lesões malignos)

                                                     Tecido conjuntivo

           ORIGEM                                 BENIGNA                            MALIGNA

            fibroso                                    fibrOMA                         fibrosSARCOMA

            ósseo                                     osteOMA                      osteosSARCOMA

         artiloginoso                              condrOMA                    condrosSARCOMA

           adiposo                                    lipOMA                          liposSARCOMA

Neoplasias - NOMENCLATURA
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ORIGEM

Neuroblasto

ORIGEM

vasos sanguíneos

vasos linfáticos

tecido linfoide

ORIGEM

M liso 

M estriado

ORIGEM

Camada espinhosa

Camada basal

Tec. epitelial glandular

BENIGNA

ganglioneuroma

BENIGNA

hemangiOMA

linfagiOMA

--

BENIGNA

leiomiOMA

rabdomiOMA

BENIGNA

pepilOMA

--

adenOMA

MALIGNO

glanglioneurobastoma

MALIGNA

hemangiosSARCOMA

linfangiosSARCOMA

LINFOMA

MALIGNA

leiomiosSARCOMA

rabdomiosSARCOMA

MALIGNA

CARCINOMA espinocelular

CARCINOMA basocelular

adeno CARCINOMA

Tecido epitelial

neoplasias

Tecido muscular

Tecido epitelial
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Taxa de crescimento

Taxa de mitose

Grau de deferenciação

Atípias celulares e arquitetais

Degeneração - Necrose

Tipo de crescimento

Cápsula

Limites da lesão

Efeitos colaterais e sistêmic.

Invasão

Recidiva

Dor

Metástases

Ulcerações

Baixa e lenta

Raras

Bem diferenciadas

Raras/Normais

Ausente

Expansivo

Presente

Bem Delimitado

Geralmente inexpressivo

Não invasivo

Em geral ausente

Não

Ausente

Transitórias

Alta e rápida

Frequente

Desde bem dife. até neopla.

Frequente

Presente

Infiltrativo

Geralmente ausente

Impreciso

Geral graves e as vezes letais

Invasivo

Presente

Sim

Presente

Frequente

Neoplasias Benignas Malignas
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Homônimo: lesão central, tumor de células gigantes;

Ocorre na região anterior da mandíbula, em mulheres (65%). Geralmente é assinto-

mático, descoberto por radiografia de rotina. Uma minoria com dor, parestesia ou 

perfuração da cortical óssea. Podem ser divididos em agressivos e não agressivos.

LESÕES NÃO-AGRESSIVAS: Mais comuns; assintomático; crescimento lento sem

perfuração da cortical.

LESÕES AGRESSIVAS: Menos comum; dolorosa; cresce rápido; perfura cortical.

RADIO: Lesões radiolúcidas uni ou multiloculares que podem medir até 10 cm.

Diag. Diferencial: Lesões periapicais inflamatórias e ameloblastoma. As lesões não-

-agressivas são tratadas com curetagem e as agressivas com cirurgia radical.

Granuloma Central de células Gigantes
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Características - No geral, são pouco delimitados e comumente invadem os tecidos

e estruturas vizinhas. (por isso são retirados com margem de segurança).

São 4 Tipos:

*Nodular = Massa expansiva esférica.

*Vegetante =Massa de crescimento exofítico, que pode assumir vários formas: poli-

poso, papilomatoso ou em couve-flor.

*Infiltrativo = Infiltração maciça da região acometida, sem formas nódulos ou vegeta-

ções.

*Ulcerado = Ulceração precoce.

Características (part.2) = Adesividade (menor adesão entre si), Crescimento autôno-

mo ( induzem o crescimento de vasos sanguíneos para nutrir-se), capacidade de in-

vasão e originar metástases (invadem os tecidos adjacentes, penetram em vias de

desseminação e são transportadas).

Tumores Malignos
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É uma lesão rara, observada em pacientes estre 20 a 60 anos. É uma neoplasia epi-

telial localmente invasiva, caracterizado pela desenvolvimento de estruturas, prova-

velmente de natureza amilóidea, que pode se tornar calcificado e libra quando as

células se rompem. 2/3 mandíbula

RADIOGRAFICAMENTE: Lesão radiolúcida uni ou multilocular,

que tende a apresentar assim como o ceratocisto, bordas

festonodes, que podem ou não estar demaria-

das Uma lesão radiopaca com áreas radiolúcidas.

A maioria das lesões está na região de pré-molares e podem

estar associadas a coroa de um dente não-irrompido. Seu tratamento consiste em

ressecção boca conservadora.

Tumor Odontogênico Epitelial Calcicante

termos benigno de epitelio odontogênico
(tumor de Pendborg)           (TOEC)
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É benigno, não invasivo e de crescimento lento. é mais comum na região anterior de

maxila e em mulheres. Representa 3 a 7% dos tumores odontogênicos. Acomete

pacientes jovens 10 - 19 anos. É assintomático, descoberto pela radio de rotina.

CARACTERÍSTICAS: É uma lesão radiolúcida, circunscrita, unilocular associada a

coroa de um dente incluso, geralmente o canino superior, com rara ocorrência extra-

-óssea. A imagem mostra alguns focos de calcificação no interior da região radiolus-

cente que circunda a coroa do dente ‘‘flores de neve’’. A cápsula pode ser facilmente

enucleada do osso. Seu tratamento consiste de enucleação, sendo a recorrência ra-

ra e o prognóstico excelente.

Tumor Odontogênico Adenomatoide (TOA)
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É o tipo mais comum, não tendo predileção por sexo e sendo mais comum em paci-

entes de 40 anos. é uma lesão assintomática, sendo descoberta em radiografia de 

rotina.

ASPECTOS RADIOGRÁFICOS: Lesão radiolúcida multilocular, cujas lojas quando

MAIORES, lembram bolhas de sabão, quando menores, favos de mel. (Não são pa-

tognomônicos). A lesão tem capacidade de expandir a cortical óssea e causar reab-

sorção radicular. Pode ou não estar associado a um dente incluso. Tem crescimento

lento. A localização preferencial é a região posterior da mandíbula.

TRATAMENTO: Ressecção em bloco com margem de segurança

(1cm).

Ameloblastoma Multicístico
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Homônimos: Tumor de Ackerman; câncer do usuário de rape.

 É uma variante de baixo grau do carcinoma de células

escamosas. Não é exclusivo de mucosa oral, podendo ser

observado também em laringe, vagina, reto, pele dos seios,

axilas, canal auditivo e região plantar. Os fatores que podem

estar associados são: Tabaco e HPV. Pacientes com +50 anos.

Localizações preferenciais vestibulo mandibular, mucosa jugal e palato duro.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Placa branca espessa, difusa, bem demarcada

e indolor, com projeções superficiais papilares ou verrugosas. O tratamento é remo-

ção cirúrgica sem necessidade de esvaziamento cervical.

Carcinoma Verrucoso
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 Homônimos: Carcinoma espinocelular, carcinoma epidermoide.

Representa 90 - 94% de todos os tumores MALIGNOS da cavidade bucal.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: É uma ulcera de consistência e base endurecida

que aumenta de tamanho e não cicatriza, com bordos

endurecidos, elevados e firmes.

*Regiões anatômicas mais acometidas pelo C.C.E.:

Língua, lábio, assoalho de boca, rebordos alveolares,

mucosa jugal e palato.

*Os principais fatores de risco são o álcool e o tabaco.

TRATAMENTO: Ressecção, esvaziamento cervical e radioterapia. 

Carcinoma de Células Escamosas
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Sistema ABCDE - Melanoma

A- B- C-

D- E-
Assimetria Bordas Irregulares

Cor (Mais de uma
cor).

Diâmetro (+5 mm)
Evolução (Mudança de tama-
nho, forma e cor).

(>5 mm)
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  É uma neoplasia MALIGNA de origem melanocítica que surge a partir de uma

lesão melanocítica benigna ou de novo a partir de melanócitos no interior da mu-

cosa ou da pele normal. Embora a maioria dos melanomas ocorra na pele, essa

lesões podem desenvolver em qualquer sítio em que os melanócitos esteja, pre-

sentes. Ele pode ser dividido em 4 tipos clínicos:

*Melanoma lentiginoso oral

*Melanoma modular

*Melanoma de disseminação superficial

* Melanoma lentigo maligno.

O dano causado pela radiação UV é considerado diferencial é o nervo.

Para diferenciar existe o sistema ABCDE.

Melanoma
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 Segunda neuplasia mais comum em pacientes com HIV. Se apresenta como 

uma doença agressiva e de alto grau. Em pacientes com AIDS, geralmente ocor-

re extranodal, sendo o SNC a localização mais comum. As lesões orais (4% dos 

pacientes) envolvem a gengiva, palato, língua, amigdala ou seio maxilar. É carac-

terizado por um aumento de volume de tecido mole ulcerado e eritematoso. O 

envolvimento intraósseo também foi documentado e pode lembrar periodontite 

difusa com perda do ligamento periodontal e mobilidade dentária. Nesses casos, 

o espessamento do lig. periodontal e perda da lâmina dura frequentemente são 

observados e representam pistas. Essa neoplasia é maligna e agressiva, a so-

brevida é contada em meses.

Linfoma Não-Hodghin

neuplasia
HIV

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



   É uma neoplasia multifocal que tem origem nas células endoteliais vasculare. O

Herpevírus humano tipo 8 (HHV-8) é observado dentro do tumor e acredita-se que

ele seja o causador da neoplasia. É fortemente associado a AIDS (15 a 20% com

AIDS tem KS).

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Múltiplas lesões de pele e mucosa oral embora

uma lesão solitária seja primeiramente identificada. Os locais anatômicos mais

frequentes são: Tronco, braços, cabeça e pescoço. 80% tem lesões bucais. Palato

duro, gengiva e língua são os mais comuns. Pode causar reabsorção e mobilidade

dental. No início são máculas vermelho-púrpuras ou marrons que NÃO desaparecem

sob pressão. As máculas se tornam placas ou nódulos. Necessário biópsia. Trata-

mento cirúrgico.

Sarcoma de Kaposi (KS)

Neoplasia
HHV-8

AIDS
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Estomatologia

&Patologia

Patologia Óssea
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São áreas localizadas de esclerose óssea associadas a ápices de dentes com pul-

pite (provenientes de grandes lesões cariosas ou restaurações coronárias profun-

das) ou necrose pulpar.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS:

Comum em crianças e jovens. É uma zona localizada e

geralmente uniforme de radiopacidade aumentada

adjacente ao ápice de um dente que exibe um aumento

do espaço do lig. periodontal.

TRATAMENTO: Resolução do foco da inflamação odontogênico. A resolução leva

a normalização do lig. periodontal. 

Obs.: Uma área residual de osteite pode permanecer e é chamada cicatriz óssea.

Osteomielite Esclerosante Focal
OSTEOMIELITE
CONDENSANTE

Cicatriz
Óssea
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  Homônimos: Cisto ósseo traumático; cisto ósseo hemorrágico; Cisto ósseo solitá-

rio

  É uma cavidade benigna vazia ou contendo fluido no osso

que é livre de revestimento epitelial. É observado em

pacientes jovens do sexo masculino. São comuns na

mandíbula e são assintomáticos, sendo descobertos em

radiografias de rotina.

CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS: Lesão Radiolúcida bem definida, com ta-

manho variando de 1 a 10 cm. Os dentes associados são vitais e não apresentam

reabsorção radicular. Pode ser encontrado com aspectos de ‘‘dedos de luva’’

mas isso não é patognomônico. O tratamento é a exploração

cirúrgica.

Cisto Ósseo Simples
Pseudo-cisto

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Homônimos: Doença do osso quebradiço; Ossos frágeis; Osteopsatirose;

É a doença óssea hereditária mais comum, sendo os seus achados: Fragilidade

óssea, esclerótica azul, dentina opalescente, diminuição ou perda da audição, de-

formidade da coluna e nos ossos longos e frouxidão dos ligamentos (Hiperexten-

são anticulas). São 4:

 mais comum e mais brando,TIPO I:

 mais severo.TIPO II:

 Segundo tipo mais severo.TIPO III:

 Fragilidade óssea leve a moderada. Não existe tratamento específico pa-TIPO IV:

ra a esteogênese imperfeita. O prognóstico varia de muito bom a  muito limitado

de acordo com o tipo apresentação.

Osteogênese Imperfeita
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  É um processo inflamatório agudo ou crônico dos espaços medulares ou nas su-

perfícies corticais do osso que se estende além do  sítio inicial de envolvimento. Po-

ser divida em duas.

OSTEOMIELITE SUPURATICA AGUDA: Ocorre quando um processo inflamatório

agudo se dissemina através dos espaços medulares do osso e o tempo e insufici-

ente para permitir a reação do corpo. Febre, leucocitose, linfadenopatia, sensibili-

dade e tumefação dos tecidos moles as radio, podem não revelar nada ou imagens

radioculidas mal-definidas e neoformação óssea. Presença de sequestro ósseo.

OSTEOMIELITE SUPURATIVA CRÔNICA: Tumefação, dor, formação de fístula,

drenagem purulenta, formação de sequestro ósseo, perda de dentes ou fratura pa-

rológica. Radio: Imagens mal-definidas disformes e irregulares, com sequestros

ossos centrais radíopacos.

Osteomielite
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O termo descreve um grupo heterogênio de doenças mucocutênias bolhosas here-

detárias. Cada uma delas apresenta um defeito específico nos mecanismos de a-

desão entre as células apiteliais ou na adesão dessas ao tecido conjuntivo subja-

cente.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Podem variar de vesiculas e bolhas, até lesões

desfigurantes, com risco de morte. O tipo dístrófico dominante, consiste de bolhas

>ulcerações> cicatrizes em regiões como cotovelos e manifestações bucais como

eritema gengival e sensibilidade. Já o tipo recessivo é grave com risco de morte.

Vesículas e bolhas aparecem ao menor trauma. Ocorrem infecções secundárias e

fusão dos dedos (deformação em luva de boxe).

TRATAMENTO: Varia de acordo com o grau de gravidade.

Epidermólise Bolhosa
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É uma complicação da radioterapia de cabeça e pescoço (uma das mais sérias), 

enttretanto, é observada com menor frequência atualmente devido a modalidades

terapêuticas melhores e prevenção. A taxa atual é de 5%. Ainda que o risco seja

baixo, ele aumenta consideravelmente se um procedimento cirúrgico bocal for re-

alizado em até 21 dias do início do tratamento ou 12 meses após.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E RADIOGRÁFICAS: Pode ocorrer ulceração so-

brejacente ao osso com exposição e sequesto do osso alveolar, pode ocorrer fés-

tula. Na radiografia , regiões ósseas afetadas demonstram áreas radiolúcidas mal-

definidas, que podem evoluir para zonas relativamente radiopatas conforme o osso

necrótico se separa das áreas vitais residuais. A prevenção é o melhor tratamento

Oxigênio hiperbárico, antibióticos, devidamente e irrigação.

Osteorradionecrose - RADIOTERAPIA
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  Os bisfosfonatos são medicamentos que inibem os osteoclastos e podem inter-

ferir na angiogênese e são usados para retardar o envolvimento ósseo em várias

condições malignas (mieloma múltiplo, carcinoma de uma ou próstata metastático),

no tratamento da doença de paget e para reverter a osteoporose. São divididos 

em bisfoffonatos de PRIMEIRA GERAÇÃO  e de SEGUNDA GERAÇÃO (aminobi-

fosfonatos, meia-vida longa 10 anos, que tem FORTE associação à osteonecrose).

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Dor na região, osso exposto e alvéolo não cica-

trizado após procedimentos invasivos.

Osteonecrose associada aos Bisfosfonatos
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(também denominada boca seca)

*Sintoma subjetivo da secura bucal. Os

 sintomas geralmente relatados são res-

secamento da bucal, dor, secura sensa-

ção de sede e dificuldade no uso de pró-

teses dentárias.

  Como condição subjetiva, só pode ser

avaliada por meio de questionamento di-

reto ao paciente.

Pode estar relacionada a radioterapia, 

uso de medicamentos, idade, respiração

bucal ou sem causa identificável.

Diz respeito diretamente à redução do

fluxo salivar. Relaciona-se principalmen-

te com doenças autoimunes, desnutri-

ção, alterações hormonais e radiotera-

pia na região de cabeça e pescoço em

que as glândulas salivares estejam lo-

calizadas no campo de radiação. En-

quanto am xerostomia é subjetiva a hi-

possalivação pode ser diagnosticada

através do exame de sialometria.

Xerostomia   X   Hipossalivação
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*RECOMENDAÇÕES AO PACIENTE: Ingestáo de água (8/112 copos), bebidas

sem açúcar, gomas de mascar, balas sem açúcar e alimentos ricos em ácido as-

córbico, ácido málico ou ácido cítrico.

EVITAR café, refrigerantes, chás e alimentos muito salgados, não fumar ou inge-

rir bebidas alcóolicas.

SALIVA ARTIFICIAL: Ela deve conter íons de cálcio, fósforo, sódio, magnésio e 

potássio e pH entre 6 e 7.

SIALOGOS: MEDICAÇÕES que estimulam a salivação através do sistema ner-

voso parassimpático (saliva viscosa). Obs.: medicamentos simpatomiméticos

estimulam uma saliva espumosa. 

Obs.: Apresentam o efeito de estimulação ao sistema exócrino, afetando as glân-

dulas oftálmicas e sudoríparas e o sistema urinário, entre outros, o que deve ser

informado ao paciente.

Estratégias: xerostomia e Hipossalivação
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ESTOMATOTÓXICIDADE DIRETA: São os efeitos das drogas nas células em

mitose. Manifesta-se por mucosite, xerostomia e neurotoxicidade.

*MUCOSITE: Ulceração ou inflamação da mucosa bucal que ocorre durante a

quimioterapia.

*XEROSTOMIA: Também chamada de boca seca, é um sistema subjetivo de se-

cura bucal.

*NEUROTOXICIDADE: Causa desconforto e queixa de dor semelhante a pulpite

constante e usualmente de início agudo.

ESTOMATOTOXICIDADE INDIRETA: São efeitos em células específicas, como 

as da medida óssea. São infecções (bacterianas e fúngicas) e hemorragias (devi-

do a trombocitopenia), ocorrem após 10 - 16 d da aplicação da quimioterapia.

Complicações bucais da quimeoterapia antineoplásica
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* Medicamentos que estimulam a salivação através do sistema N. parassimpático.

PILOCARPINA - Utilizada para xerostomia em pacientes tratando de radio (sala-

gem, dosagem : 5mg - 3x/dia) e síndrome de Sjögren (4X/dia)

CEVIMELINA - Indicada para pacientes com síndrome de Sjögren (30mg - 3x/dia).

É um agonista muscaríneo (ele aumenta a secreção de glândulas exócrinas co-

mo as salivares e sudoríparas.

BETANECOL - É um agonista colinérgicio. (dosagem 25mg - 3x/dia) Ele é mais

comum sob a forma de comprimidos.

Efeitos advessos: Cólicas abdominais, diarréia, poliúria, hipotensão, rubor facial,

sudorese excessiva, lacrimação. Esses efeitos são mais sentodos ao se adminis-

trar na forma subcutânia.

ÁCIDO CÍTRICO - Um sialogogo natural que estimula o paladar através de vias

eferentes parassimpáticas.

Sialogogos
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Estomatologia

&Patologia

Lesões Reacionais e
Neoplasias Benignas
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É a afecção mais comum da mucosa oral, sua causa permanece obscura. O dia-

gnóstico é feito após o exame clínico. Pode se apresentar como uma ulceração

na mucosa jugal com centro necrótico amarelo-esbranquiçado e borda eritemato-

sa, de formato ovóide. O controle da doença inclui drogas imunossupressoras,

corticóides tópicos e soluções anestésicas.

MENOR

*Pequenas ulcerações definidas,

arredondadas que são doloridas

e cicatrizam em 10 a 14 dias.

MAIOR

*São lesões maiores, duram de

6 semanas a mais e frequente-

mente deixam cicatriz Homôni-

mas, Doença de Sutton, periode-

nite múcosa nurótica

HERPETIFORME

*Com múltiplas lesões que po-

dem coalescer e duram de 7 a

10 dias.

Estomatite Aftosa Recorrente (EAR)
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Granuloma Periférico de Células Gigantes
É uma lesão reacional que está associada à irritação local ou trauma. Suas células

gigantes são os osteoclastos.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS - Ocorre exclusivamente

na gengiva OU no rebordo alveolar edêntulo. É um nódulo

roxo-azulado, que no geral não ultrapassa 2 cm. Pode ser

séssil ou pediculado e pode ou não ser ulcerado. É mais

comum em mulheres, pode se desenvolver na região anterior

ou posterior da gengiva ou do rebordo alveolar.

Seu tratamento consiste em remoção cirúrgica associada à eliminação do fator

irritante.

gengiva
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Lipoma
É uma tumor benigno formado a partir de tecido adiposo (gordura), representando

a neoplasia mesenguimal extraoral mais comum. É mais frequente em idosas,

mas não há relação com a gordura.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS - É um nódulo mole,

assintomático, de crescimento lento, que geralmente

não ultrapassa 3 cm. Sua superfície é plana e sua

coloração pode ser amarelada ou normal. Na boca,

os sítios mais frequentes são a mucosa jugal e vestíbulo bucal. Os sítios MENOS

comuns são a língua, assoalho da boca e os lábios. Não tem predileção por sexo.

Seu tratamento consiste em remoção cirúrgica conservadora, sendo a recidiva

rara. Ela costuma boiar quando colocada no formol.
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Granuloma Piogênico
É uma lesão proliferativa com inflamação variada, em resposta do tecido a uma

irritação local (biofilme) ou trauma. Essa denominação é incorreta, pois não há

relação com bactérias e nem formação de pus.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: A gengiva interdental

vestibular é o local mais frequente, mas pode ocorrer 

em língua, lábio superior e fora da boca. É um nódulo

avermelhado, de superfície irregular, ulcerada, sangrante, sendo indolor. 

Quando ocorre na gravidez, é chamado de ¨granuloma gravídeo¨. Pode ocorrer

em qualquer idade.

Seu tratamento é a remoção cirúrgica conservadora associada à eliminação da

causa.

pe
di
cu

la
do
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Hemangiona e malformação vascular
HEMANGIONA - Consiste em uma anomalia vascular do desenvolvimento, em

que ocorre proliferação dos vasos sanguíneos (benigna), sendo caracterizado

como um hamartoma. É mais comum em mulheres e seus locais intraorais mais

frequentes são lábio e língua. Ele pode ser dividido em 4: Capilar, juvenil (sofrem

 involução espontânia), cavernoso e arteriovenoso (podem ser tratados de diver-

sas formas). Tem proliferação endotelial (massa celular).

MALFORMAÇÃO VASCULAR - São anomalias estruturais dos vasos sanguíneos,

já presentes no nascimento e que perduram a vida toda. São os tumores mais

comuns da infância, com predileção feminina, pode ser intraósseo e caracteriza-

-se por uma mancha (nevo flâmeo) ou nódulo, vermelho ou arroxeado.

DIAGNÓSTICO (ambos): Diascópia ou vitropressão.
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Neurobroma
É uma neuplasia benigna de nervo periférico, que se origina de uma mistura de

tipos celulares, incluindo as células de Schwann e os fibroblastos perineurais.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Apresenta-se como um nódulo mole, indolor e

de crescimento lento, sendo mais frequente na pele do que na

boca. Quando ocorre na boca, as localizações mais comuns

são a língua e a mucosa jugal. Em raras ocasiões ele pode

originar-se centralmente dentro do osso, que produz uma

imagem uni ou multiloculada, bem ou mal-definida. Ela pode ser um dos compo-

nentes da síndrome de von Recklinghausen. 

O tratamento é a excisão cirurgíca.
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Fibroma Traumático
Não é uma neoplasia verdadeira, é uma lesão reacional do tecido conjuntivo

fibroso em resposta do trauma ou irritação local.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Sua localização mais frequente é a mucosa

jugal, próximo a linha de oclusão, seguida pela mucosa labial,

língua e gengiva. A lesão se apresenta como um nódulo bem

circunsirito, de consistência fibrosa, coloração normal ou

esbranquecida, de superfície plana e base séssil ou pedicu-

lada. Geralmente não ultrapassa 1,5 cm. É assintomático e

mais frequente no sexo feminino. Seu tratamento é a remoção cirúrgica conser-

vadora e remoção da causa. A recidiva é rara.
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Schwannoma (Neurilemoma)
É uma neuplasia benigna neural com origem nas células de Schwann. É um tu-

mor encapsulado assintomático, sendo mais frequente em adultos.

*O neurilemomas bilaterais do nervo vestíbulo auditivo são uma característica de

uma condição hereditária, a neurofibromatose tipo II (NF2).

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS - O solitário é um tumor de crescimento lento

que surge em associação a um nervo. A língua é a localização

mais comum, mas pode ocorrer em qualquer lugar da boca.

Pode surgir no osso e causar expansão

óssea. O tratamento para o solitário é a excisão cirúrgica.
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É um subtipo de hiperplasia fibrosa inflamatória por ocorrer quando a prótese

total superior apresenta uma cavidade que teria como objetivo a maior retenção

da prótese.

Nas lesões iniciais por câmara de Sucção, pode-se

tentar o preenchimento gradativo da prótese com o 

objetivo de compressão da lesão. Já em lesões avan-

çadas, são necessárias a remoção cirúrgica e

confecção de uma nova prótese.

Hiplerplasia Fibrosa Inamatória por
Câmara de Sucção

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Homônimos: Epúlide fissurada, Hiperplasia por dentadura.

É uma hiperplasia de tecido conjuntivo fibroso, semelhante a um tumor, que se

desenvolver em associação com as bordas de uma prótese mal adaptada. 

Obs.: O termo epúlide não é usada por ser muito amplo.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Apresenta-se como uma ou múltiplas pregas

de tecido hiperplásico no vestibular alveolar. Geralmente são duas pregas cuja

prótese(borda) se encaixa perfeitamente. O tecido é firme e fibroso e algumas

são eritematosas e ulceradas. A vestibular e anterior da maxila á a região  mais

afetada. O seu tratamento consiste em ressecção cirúrgica associada a troca ou

correção da prótese.

Hiperplasia Fibrosa Inamatória
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Tumor benigno de músculo liso, sendo

raro em boca. Quando ocorre, a locali-

zação mais usual é língua.

  Acomete paciente em qualquer faixa 

etária, sendo a maioria assintomática.

Apresenta-se como uma lesão modular 

normocrônica, firme e de crescimento

lento. São comuns em lábios, língua,

palato e bochechas.

Tratamento: Remoção cirúrgica.

  É um tumor benigno de músculo es-

quelético, sendo uma lesão bastante

rara na boca. Quando ocorre, as locali-

zações mais usuais são língua e asso-

alho bucal. É mais comum em pacientes

do sexo masculino. Pode ser dividido em

adulto e fetal. É um nódulo ou uma mas-

sa que pode atingir muitos centímetros

antes de ser descoberto. 

Tratamento: Excisão cirúrgica.

Leiomioma Rabdomioma
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Homônimo: Papilomatose por denta ura. É um crescimento de tecido reacional

que usualmente se desenvolve, por baixo de uma prótese removível superior.

Ela geralmente está relacionada aos seguintes aspectos:

*Prótese removível mal adaptada, má higiene e uso da

prótese 24h por dia e estomatite por dentadura.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Projeções papiloma-

tosas no palato, assintomáticos ou com queimação, 

geralmente a mucosa se encontra eritematosa. O trata-

mento varia de pedir o paciente para não usar a prótese, abrasão mecânica

ou remoção cirúrgica da lesão.

Hiperplasia Papilar Inamatória
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Fibroma Ossicante Periférico
Homônimos: Epúlide fibroíde ossificante; fibroma periférico 

com calcificação; granuloma fibroblástico calcificante.

É um crescimento gengival relativamente comum, que é considerado uma 

lesão reacional.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: É uma massa modular pedunculada ou séssil,

geralmente com início na papila interdental, de coloração rósea, ou às vezes,

ulcerada. É uma lesão que ocorre SOMENTE ASSOCIADA à gengiva ou ao

rebordo alveolar. No geral não ultrapassa 2 cm. Acomete com maior frequência

adolescentes e adultos jovens. Seu tratamento consiste em remoção cirúrgica

associada à eliminação da causa (raspagem dentária).
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Radiologia
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Princípios da formação da Imagem Radiográca 

Radiografia é o uso de radiação ionizante, frequentemente os raios-X, para 

produzir a transmissão da imagem de um objeto em um material fotossensível 

(normalmente filme). A radiografia, o registro final da imagem, acontece em 

uma película especial, por um processo fotográfico. 

Uma das principais propriedades dos raios-X é a sua capacidade de penetrar 

na matéria. Entretanto, nem todos os raios-X que penetram na matéria contém 

energia suficiente para atravessá-la. O fator determinante vai ser a densidade do 

objeto. Assim, quanto mais denso o material, menor ser· a quantidade de 

raios-X que o atravessará, ou seja, menor ser· o seu índice de transmissão. 

Por outro lado, materiais menos densos absorver„o menos raios-X, tendo maior 

índice de transmissão.

 

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Constituição do Filmes Radiográcos

- BASE: Atualmente, poliéster, flexível, traslúcido com função de servir de 

suporte para a emulsão. Em sua superfície está presente um picote em alto relevo 

(convexo), com função de indicar o lado do paciente.

- Camada adesiva: Camada que serve de união entre a base e a emulsão.

- Emulsão: Camada de gelatina onde se encontram

os sais  halógenos de iodeto e brometo de prata.

- Camada protetora: Superfície de gelatina que protege

a emulsão.

- Embalagem: É constituído de:

- Papel preto (capa protetora).

- Lâmina de chumbo (Absorve parte da radiação

secundária produzida pelos tecido do paciente e age

diminuindo o véu ou fog na imagem).

- Envelope plástico.
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LÂMINA DE CHUMBO

BASE/EMULSSÃO
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Propriedades Sensitométricas dos lmes

- Densidade: Grau de escurecimento ou enegrecimento de uma imagem. 

Indica o grau de radiação que incidiu em um filme. 

- Sensibilidade: É a eficiência com qual um filme responde a exposição de aos

raios X. Os filmes que requerem pouca exposição aos raios X para produzir 

uma imagem são ditos sensíveis.

- Latitude: Capacidade de um filme de ser tanto subexposto como 

superexposto e ainda produzir imagens aceitáveis para diagnóstico.

- Detalhe ou definição: Relaciona-se com o tamanho dos cristais de prata da 

emulsão. quanto maiores os cristais, menores os detalhes da imagem.
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Sensibilidade dos Filmes Radiográcos

A sensibilidade dos filmes é expressada por letras.

Os filmes mais sensíveis são os do grupo A que duplicam sua velocidade em 

relação aos do grupo B até os mais rápidos que são do grupo E. 

Atualmente são fabricados do grupo D em diante.

  

 

C D E E-F
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Etapas do Processamento
- Revelação:  Processo em que a solução reveladora irá converter os sais de 

prata sensibilizados pelo raio X em prata metálica na cor negra, gerando as 

imagens radiolúcidas. 

- Lavagem intermediária: Solução levemente ácida que tem a função de 

interromper processo de revelação.

- Fixação: Processo em que a solução fixadora irá dissolver da superfície do 

filme os sais de prata não sensibilizados pelo raio X, gerando as imagens 

radiopacas.

- Lavagem final: Feita com água corrente, com a função de remover da 

superfície do filme qualquer remanescente de solução reveladora ou fixadora. 

Caso seja insuficiente, a radiologia ao longo do tempo passa a ficar com um 

aspecto amarelo ou marrom.

- Secagem: Processo de remoção de toda a umidade da superfície do filme.  
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Composição da Solução Reveladora
- Agentes Redutores: Convertem os sais de halogenados de prata 

sensibilizados pelo raio X em prata metálica negra. 

Elon/Fenidona: Possui alto potencial redutor, agindo rapidamente.

Hidroquinona: Possui baixo potencial redutor, tem ação lenta.

- Agente Acelerador ou Alcalinizante:  Ativam a ação dos redutores e mantém 

o meio alcalino (pH 12), essencial para promover o amolecimento da gelatina da

emulsão.

Carbonato de Sódio: Menos energético (Soluções lentas).

Hidróxido de Sódio: Mais energético (soluções energéticas).

- Agente conservante ou Antioxidante: Sulfito de Sódio, previne a oxidação 

da solução reveladora em presença do oxigênio. 

- Agente Restringente ou Balanceador: Brometo de potássio, controla a ação 

da substância reveladora e evita o velamento.
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Composição da Solução Fixadora
- Agentes Clareadores: Solventes da prata que elimina da emulsão os sais de 

prata não revelados e fixando a imagem.

Hipossulfito de Sódio.

Tiossulfato de amônia. 

- Agente conservante ou Antioxidante: Sulfito de Sódio, previne a oxidação 

da solução reveladora em presença do oxigênio. 

- Agente Acidificante do Meio: 

Ácido acético: É necessário para ação correta dos componentes do fixador, 

além de neutralizar a ação alcalina do revelador que foi transportada pela 

emulsão do filme.

- Ágente Endurecedor: Impede o amolecimento da gelatina durante a lavagem 

ou secagem no ar quente. 

Alúmen do potássio ou Cloreto de Alumínio.
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Deteriorização das Soluções de Processamento
- Degradação: É influenciada diretamente pela oxidação devido ao contato 

com o ar, quantidade de filmes processados, tempo de preparo e contaminação

da solução.  

- Exaustão: Ocorre exclusivamente com a quantidade de filmes processados.. 

- Importante: O pH da solução reveladora é por volta de 12, quando o 

revelador fica degradado, seu pH passa para 10 e sua coloração passa de 

amarelo claro para marrom acastanhado, devendo o mesmo ser descartado. Já 

o pH da solução fixadora é por volta de 4, quando o fixador fica degradado, seu 

pH passa para 5,5 e sua coloração passa de translúcido para um aspecto 

leitoso, devendo o mesmo ser descartado. 

REVELADOR FIXADOR
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Aparelho de raios X
Os aparelhos de raios X odontológicos são divididos em quatro partes:. 

- Base: Fixa ou móvel.  

- Corpo do aparelho: Possui as partes elétricas e eletrônicas gerais do 

aparelho. 

- Braço articular: Responsável pelos movimentos do cabeçote de raios X no 

plano vertical e horizontal. 

- Cabeçote: Parte do aparelho responsável pela produção dos raios X. 

Componentes do cabeçote:

Goniômetro

Transformador de baixa tensão.

Transformador de alta tensão.

Ampola de Raios X (CATODO E 

ANODO).

Óleo.

Blindagem

Filtro Adicional de Alumínio.

Colimador ou diafragma de Chumbo.

Localizadores.
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Fatores de formação da Imagem radiográca: Fatores Geométricos

Existem cinco princípios fundamentais que, quando seguidos corretamente, 

produzem imagens radiográficas de melhor qualidade.

- 1º Princípio: O tamanho do ponto focal deve ser o menor possível.

- 2º Princípio: A distância Foco-Objeto deve ser mínima. 

- 3º Princípio: A distância Foco-filme deve ser mínima.

- 4º Princípio: O raio central deve passar pelo centro do objeto.

- 5º Princípio: O plano guia do objeto e o plano do filme devem ficar paralelos.
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Propriedades dos Raios X

Caminham em linha reta. 

Possuem a mesma velocidade que a luz no vácuo (3,0 x 10 m/s)

São divergentes. 

Não são desviados por campo elétrico nem magnético.

Podem sensibilizar filmes radiográficos.

São invisíveis.

Podem penetrar em corpos opacos.

Não sofrem reflexão e refração.

Produzem ionização nos sistemas biológicos, alterando o mecanismo celular,

mitose e produzindo quebras cromossômicas.

Produzem fluorescência e fosforescência em várias substâncias.

8
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Radioproteção - Sistema de Limitação das Doses

São três os princípios básicos relatados a radioproteção.

JUSTIFICAÇÃO - Todas as condutas só devem ser tomadas se elas forem 

legítimas e gerarem lucros positivos. Devem produzir benefícios para os 

indivíduos expostos e para a sociedade suficientes para compensar os danos

causados.

OTIMIZAÇÃO - Todas as exposições devem ser mantidas o mais baixas 

possível sem perder sua qualidade ou funcionalidade. A proteção radiológica 

deve otimizada de forma que a magnitude das doses individuais, o número de

pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições 

mantenham-se tão baixas quanto possam ser.

LIMITE DA DOSE - A equivalente dose individual não pode ultrapassar o limite 

recomendado pela comissão de acordo com cada situação e salvo em 

circunstâncias especiais.
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Técnica Periapical

OBJETIVO: Proporcionar uma visão em conjunto das estruturas componentes

do órgão dental e região periapical, podendo ser realizada pelas técnicas da 

Bissetriz e do Paralelismo.

Indicações: Observar infecções ou inflamações apicais, auxiliar em 

procedimentos endodônticos, avaliação de lesões de cárie, avaliação 

pós-operatória de implantes, avaliação da presença e do posicionamento de 

dentes inclusos, avaliação da morfologia radicular antes de exodontias, 

avaliação de cistos apicais e outras lesões no osso alveolar, avaliação pré e 

pós-operatória de cirurgias apicais e determinar a 

relação dos germes dos dentes permanentes com 

os dentes decíduos e a cronologia de 

mineralização e erupção dental.
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EXAME RADIOGRÁFICO COMPLETO - Dentição decídua

10 RADIOGRAFIAS

✓ três da região ântero-superior

✓ três da região ântero-inferior

✓ quatro da região posterior: 
uma de cada hemiarco.
• E duas radiografias interproximais.
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EXAME RADIOGRÁFICO COMPLETO - Dentição mista e permanente

14 RADIOGRAFIAS

✓ três da região ântero-superior;

✓ três da região ântero-inferior;

✓ quatro da região de pré-molares: 
uma de cada hemiarco;

✓ quatro da região de molares 
permanentes: uma de cada hemiarco.

✓ quatro radiografias interproximais
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Identicação do lado esquerdo e direito do Paciente através da radiograa periapical

1 ° Passo

Posicionar corretamente

 a face da radiografia

2 ° Passo

Posicionar corretamente

 o arco que foi realizado a 

radiografia

3 ° Passo

Identificação do 

hemi-arco(direito ou 

esquerdo)

A convexidade ou saliência 

do picote deve estar voltada

para o observador, uma vez 

que, quando foi realizada a 

radiografia, essa saliência 

estava voltada para o operador.

O que estiver a esquerda do 

observador estará a direita

do paciente, ou seja serpa o 

lado direito da paciente.

As coroas devem estar voltadas

para baixo e as raízes para cima.

Interpretamos a radiografia 

de forma espelhada

As coroas devem estar voltadas

para cima e as raízes para baixo.
saliência
do picote observador

ARCO 

SUPERIOR:

ARCO 

INFERIOR:
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Técnica da Bissetriz (Baseada no teorema Geométrico da 
Isometria de Cieszinski)
Orienta-se o feixe de raios-x perpendicularmente ao plano bissetor formado 

pelo plano do dente e do filme, para que o resultado radiográfico apresente as

mesmas proporções do objeto examinado. Normalmente utiliza-se o aparelho 

de raios x com um cilindro localizador de 20cm de comprimento.

Posição da cabeça do Paciente

Mandíbula: Linha imaginária que vai 

do trágus à comissura labial paralelo 

ao solo e plano 

sagital na 

perpendicular ao 

solo.

Maxila: Plano de Camper (linha que vai 

do trágus à asa do nariz) paralelo ao 

solo e o plano sagital mediano na 

perpendicular 

ao solo;
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Ângulos Verticais Indicados Para a Técnica da Bissetriz 
Região

Incisivos

Caninos

Pré-Molares

Molares

Maxila

+50º a +55º

+45º a +50º

+30º a +40º

+20 a +30º

Mandíbula

-15º a -20º

-10º a -15º

-5º a -10º

0º a -5º

INCISIVOS
SUPERIORES

P.M. 
SUPERIORESCANINOS

CANINOS
P.M. 

SUPERIORES

MOLARES
SUPERIORES

MOLARES
SUPERIORES

INCISIVOS
INFERIORES

+50º +40º

-10º-15º-20º

+30º

0º

+45º

Maxila: A angulação vertical 

na maxila é positiva, 

portanto o cabeçote fica 

direcionado de cima para baixo.

Mandíbula: A angulação vertical é 

negativa e o cabeçote 

fica direcionado de baixo 
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Projeção da Imagem em relação à angulação 
Imagem Encurtada

Quando o raio central 

incide 

perpendicularmente ao

filme (aumento da 

angulação), a imagem 

fica encurtada.

Imagem Alongada

Quando o raio central 

indice 

perpendicularmente ao

dente (diminuição da 

angulação), a imagem 

fica alongada.

Imagem Real

Quando o raio central 

índice 

perpendicularmente ao

plano bissetor (angulação

 correta), a imagem 

tem eu tamanho real.
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Técnica do Paralelismo
O filme deve ficar paralelo ao longo eixo do dente, e o feixe de raios-x deve 

incidir perpendicularmente ao dente e ao filme. 

Para conseguirmos este paralelismo entre o dente e filme, utilizamos 

posicionadores radiográficos que facilitam a colocação do filme na posição 

correta e orientam o feixe de radiação na angulação certa para cada região.

Normalmente, utilizam-se o aparelho de raios-x com um cilindro localizador de

40 cm de comprimento, por esse motivo, deve-se aumentar o tempo de 

exposição em 4 vezes ao tempo usado na técnica da bissetriz.
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Técnica Interproximal
Objetivo: Proporcionar uma visão das coroas dos dentes molares e pré-molares 

e suas faces proximais, também conhecida como Bite-Wing. 

Indicações: Avaliação das faces interproximais dos dentes 

posteriores e da crista óssea alveolar, detecção de lesões 

de cáries nessa região, verificação da presença de cálculos 

dentários e presença de lesões periodontais, com destruição 

da crista óssea alveolar. Posição da cabeça do paciente: Plano de Camper 

paralelo ao solo e o sagital na perpendicular ao solo.

Angulação Vertical: O Ângulo vertical sempre entre +5º a +8º, de modo que o 

raio central incida no centro do filme passando pelos 

pontos de contato a nível do plano oclusal.

Angulação Horizontal: Posicionamento do cilindro, do 

modo que o feixe de raios-x passe paralelo às faces 

proximais.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Técnica Oclusal
Objetivo: Proporcionar a visão de uma área mais extensa da maxila ou 

mandíbula. 

Indicações: Paciente com trismo; localização dentes 

supranumerários, raízes residuais, e corpos estranhos; 

observação de dentes não irrompidos, devendo ser 

conjugadas com outras técnicas de localização, estudo 

radiográfico de anomalias maxilares, como fendas palatinas, tórus palatino ou

mandibular, controle radiográfico do crescimento dos maxilares (expansão do

palato duro); delimitação de área patológica da região; controle pós-operatório;

diagnóstico de cálculos salivares no canal de 

Wharton; localização de fraturas e seus detalhes; 

determinar a posição de raízes em deslocamentos

acidentais para dentro do seio maxilar durante 

cirurgia.
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Métodos de Localização Radiográca 

CLARK

LE MASTER

LATERAL DE FAZZI

MÉTODO TEMPORO-TUBEROSIDADE 

DE MATALDI.

MÉTODO VESTIBULAR DE MATALDI.

SCHERBEL.

FULLER. 

DONOVAN

PARMA

MILLER-WINTER

SIMPSON.

MAXILAMAXILA
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Técnica de Clark

Baseia-se no princípio da Paralaxe, pois, quando dois objetos estão na mesma 

linha reta em relação ao tubo de raios-x e este se desloca, os dois objetos 

deslocam-se em direção contrária sendo que o objeto por vestibular desloca-se 

no sentido contrário ao deslocamento do tubo de raios-x. enquanto o objeto por

palatino/lingual desloca-se no mesmo sentido do deslocamento do tubo de 

raios-x. Técnica: 1ª incidência normal (ortoradial) e 2º incidência desvia-se os 

feixes para mesial ou distal (em aproxim. 10º). Indicações: Dentes inclusos, 

processos patológicos e corpos estranhos na maxila (localização V ou L).

mesioradial distoradialOrtoradial

Lado oposto = Vestibular
Mesmo Lado = Palatino
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Técnica de Miller-Winter

Também chamada de técnica do angulo reto ou dupla incidência. 

Realiza-se uma dupla incidência; sendo uma radiografia periapical comum e 

uma segunda incidência oclusal. Indicado para região posterior da mandíbula

para localização de dentes, corpos estranhos ou processos patológicos. 
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Técnica de Donovan

É uma modificação da técnica de Miller-Winter, pois o filme é colocado em 

posição oblíqua sobre a mandíbula, abrangendo a área do trígono retro-molar. 

Indicado para se visualizar no sentido vestibulo-lingual o 3º molar inferior 

localizado muito posteriormente e corpos estranhos.

É usado quando a técnica de Miller-Winter não mostrar o 3º molar ou as raízes.
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Técnica de Parma

É uma modificação da técnica do posicionamento do filme durante a tomada 

periapical, inclinando-o de forma que seu longo eixo forme um ângulo com a 

linha de oclusão. Inclinação de visualização mesio-distal por completo do 3º 

molar inferior.
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Técnica de Le Master

Com um rolo de algodão, evita-se a supervisão da

área da área dos ápices dos molares superiores pelo 

osso zigomático e pelo processo zigomático da maxila,

pois melhora o paralelismo entre o dente e o filme, 

causando a diminuição da angulação vertical.
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Técnica de Le Master

Com um rolo de algodão, evita-se a supervisão da

área da área dos ápices dos molares superiores pelo 

osso zigomático e pelo processo zigomático da maxila,

pois melhora o paralelismo entre o dente e o filme, 

causando a diminuição da angulação vertical.
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Interpretação Radiográca
Quando avaliarmos uma imagem radiográfica, o ideal 

é que ela apresente condições mínimas de qualidade, 

como densidade média, contraste médio, máxima 

nitidez e mínima distorção. Disposição das estruturas 

em ordem decrescente de radiopacidade (do mais

radiopaco ao mais radiolúcido):

Esmalte > Dentina > Tecido Adiposo > Cartilagem >Tecidos Moles > Gordura> Ar 

Ordem Descrescente de radiopacidade do Órgão Dentário:

Esmalte > Cortical Alveolar (Lâmina dura e crista alveolar) > Dentina e cemento 

> Osso alveolar de suporte (osso esponjoso) >Câmara pulpar e condutos 
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Aspectos Radiográcos - Lesões Ósseas 
Casca de Cebola

Bolhas de salão

ou favos de mel

Vidro despolido

Flocos de Algodão

Raios de Sol     

‘’Osteomielite de Garré’’, osteomielite crônica com 

periosteíte proliferativa, surge em virtude de um agende 

agressor como a necrose pulpar, o periodonto começa a 

se proliferar (tomada oclusal).

Amelobalastoma

Displasia fibrosa

Sindrome de Pagé, quadro de hipercementose 

generalizadda e níveis de fosfatase alcalina elevada.

Mixoma, osteossarcoma.
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Cariologia
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Realizado em 1958, na Austrália. Participaram 82 crianças de 3-14, durante 10

anos. Eles tinham abstenção de carne e rigorosa restrição de carboidratos 

refináveis.

Tinham também higiene oral inadequada. Apesar de uma higiene bucal péssima,

aproximadamente 1/3 das crianças eram livres de cárie e aquelas que deixaram

a instituição em uma idade mais avançada passaram a ter um número 

significante de lesões

Estudos Importantes para a odontologia - Hopewood House
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O estudo “Gengivite experimental em humanos”, desenvolvido por Löe e 

colaboradores em 1965.  em que os voluntários sucumbiram seus hábitos de 

higiene oral durante 21 dias, e no final desse período observou-se que houve 

um rápido aumento na quantidade de biofilme e desenvolvimento de gengivite, 

provando que a gengivite se desenvolve em todos os indivíduos, sem exceções, 

com o abandono dos hábitos de higiene oral. E que com o retorno do controle 

diário de placa bacteriana desapareciam os sinais clínicos da inflamação 

gengival  

A partir desse estudo, pudemos obter 3 conclusões super importantes sobre a 

gengivite.

1. A suscetibilidade é diferente entre as pessoas, 

2, Todos são capazes de desenvolver gengivite,

3. Ao realizar a higiene, é restabelecida a saúde,

Estudos Importantes para a odontologia - Estudo de Loe

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Realizado entre 1946 e 1951, na Suécia.  Participaram 436 crianças pacientes

com deficiência mental, divididos em 9 grupos.

Com administração de alimentos de forma variada em cada grupo. Os 

resultados comprovaram que o açúcar exerce grande papel na etiologia da 

cárie, a sacarose é o mais cariogênico deles, a frequência é mais prejudicial

que a quantidade ingerida e a consistência é muito importante. Naquela época

não existia um conselho de ética. 

Estabelece a importância da frequência do consumo de sacarose para a 

formação de lesões de cárie,

Consistência: Alimentos mais pegajosos são mais cariogênicos, pois 

permanecem retidos na superfície, mantendo o baixo pH na região.  

Estudos Importantes para a odontologia - Estudo de Vipeholm
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AMIDOS - São os principais ingeridos na dieta, porém, por serem pouco 

solúveis em água e terem cadeias longas são menos cariogênicos.

SACAROSE (GLICOSE+FRUTOSE) - É um dissacarídeo extrinseco de maior 

consumo humano. E, o substrato específico para a formação de polissacarídeos

extracelulares no biofilme. Possui o maior potencial cariogênico. Pobre em 

minerais como o cálcio, fosfato e flúor.  

AÇÚCARES - Encontram-se na natureza em duas formas: 

Forma intrinseca (intracelular): Em frutas e vegetais, esse tipo de áçucar NÃO

está relacionado diretamente a doenças em humanos.

Forma extrinseca (extracelular): São os açúcares da cana, beterraba, mel e 

leite. 

Dieta - Carboidratos

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Quando ingeridos não são 

metabolizados pelo mecanismo da 

placa presentes no dente e não 

provocam uma diminuição significativa

do pH. 

Carnes, peixes, ovos, legumes e 

proteínas em geral..

Alimentos naturais, frutas, grãos e 

vegetais Alimentos resistentes a 

mastigação, fibrosos e naturais. 

Alimentos Cariostáticos      Alimentos Cariogênicos

Estimulam o desenvolvimento de cárie

dentária São ricos em carboidratos

fermentáveis (açúcares livres). 

São eles: Açúcar, frutas secas, balas,

banana pura, cream cracker puro, 

salgadinhos, bolos e chocolates.

Pães feitos com farinha, catchup,

bebidas como cerveja 

e refrigerante. 
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LEITE (LACTOSE): comparada a 

açúcares como a lactose, 

produz menor queda do pH. 

possui cálcio e fósforo, que 

ajudam na remineralização e caseína 

que é uma fosfoproteína que protege 

o esmalte.

QUEIJO: Além de todas as proteínas 

acima citadas, ele também possui 

tirosina (enzima com efeito

adrenérgico que 

influencia no fluxo e 

composição da saliva).  

Alimentos Especícos
MEL: Não existem evidências que o 

mel é menos cariogênico 

que o açúcar, pois ele tem

85% de açúcares em sua

composição (glicose e frutose). Ele é

tão cariogênico quantos os açúcares

comuns,

GORDURAS EM GERAL: Agem 

delimitando a solubilidade ou 

reduzindo a aderência das bactérias.
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Segundo a classificação dos açúcares calóricos (nutritivos) e não calóricos 

(não nutritivos) os primeiros seriam aqueles que fornecem poder energético ao 

organismo e os não calóricos são aqueles que não fornecem nenhum poder 

energético ao organismo. Cuidado para não fazer a associação calóricos e 

cárie. Observe que o xilitol é um açúcar calórico e anticariogênico. 

Açúcares calóricos: Sacarose e derivados, frutose, lactose, Malitol, glicose e 

xilitol.

Açúcares não calóricos: Sucralose, sacarina, 

Extratos vegetais: Taumatina,     

Classicação dos Açúcares
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os álcoois de açúcar são os mais comuns. Eles não provocam queda do pH da 

placa bacteriana ou a queda é pouco acentuada.

- Sorbitol: possui doçura moderada e é bem menos cariogênico que a sacarose. 

Possui efeito laxante maior que o xilitol. Consumo maior que 25g/dia pode 

causar diarréia.

- Xilitol: apresenta cerca de 60% da doçura da sacarose. Não é metabolizado 

pelos microorganismos orais. Previne o aparecimento de lesões de cárie, 

devido à ausência de fermentabilidade e pela estimulação da secreção salivar.

- Manitol, lactitol, maltitol: possuem potencial anticariogênico, mas não existem 

evidências de sua ação cariostática.

- Esteviosídeo: extraído da planta estévia, é considerado um substituto da 

sacarose, podendo ser indicada para crianças. É um produto natural, sem 

efeitos colaterais. 

SUBSTITUTOS DOS AÇÚCARES - ADOÇANTES CALÓRICOS 
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Possuem sabor acentuado, não contém componente energético, portanto não 

são transformados em ácidos pelas bactérias.

- Ciclamato: sua doçura é maior que a sacarose (30x). Não provoca alterações 

no Ph da placa, porque não é fermentado pelas bactérias encontradas na 

cavidade bucal. Seu uso em crianças deve ser controlado.

- Sacarina: possui sabor extremamente adocicado (450x maior que a sacarose). 

Não é fermentada pelas bactérias do meio bucal. Possui gosto metálico final e 

também deve ser controlado em crianças.

- Aspartame: doçura é 180x maior que a sacarose. Por ser um aminoácido, 

pode ser metabolizado pelo organismo; não é cariogênico, devido a sua 

propriedade inibitória do crescimento bacteriano, de formação e aderência da 

placa. Seu uso pode ser liberado para as crianças.

- Sucralose: novo adoçante, desenvolvido no Reino Unido e aprovado pela 

FDA. Pode ser aquecido e não possui sabor metálico final.

SUBSTITUTOS DOS AÇÚCARES - ADOÇANTES NÃO CALÓRICOS 
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Fatores Primários relacionados a etiopatogênia da doença:

- Hospedeiro

-Microbiota cariogênica

- Dieta

- Tempo

Fatores Secundários e Terciários, não causar uma maior ou menor prevalência

da doença:

Qualidade e quantidade de saliva

Exposição a fluoretos

Fatores terciários (Fatores soio-ecomômicos e culturais):

-Renda, escolaridade, gênero, idade.

OBS: O SB Brasl 2010 concluiu que cidades e menor porte tem maior 

prevalência de cárie.   

   

Etiologia da Doença Cárie

micro micro

Tempodieta

dieta

dente
suscep

dente
suscep

Cárie

Tríade de Keys (1960) ----> Diagrama de Newbrum(1983)
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Fator mais confiável na DETERMINAÇÃO DA PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA de novas lesões: Experiência ANTERIOR de CÁRIE.

Momentos de maior suscetibilidade dos dentes à contaminação: 

ERUPÇÃO DOS PRIMEIROS e SEGUNDOS DECÍDUOS.

A avaliação clínica da atividade de cárie dentária e auxiliada com a observação

da CONDIÇÃO GENGIVAL, pois a gengiva reage ao acúmulo de biofilme 

bacteriano com um processo inflamatório. 

Microbiota específica: Streptococcus do grupo mutans e lactobacilos.. pH maior

que 5,5 ocorre a remineralização.

A cárie dental corresponde ao código K02 da CID-10.

Cárie Dentária
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A prevalência é maior nos molares

inferiores > molares superiores > 

dentes anteriores superiores. 

OBS: Segundos molares são mais

suscetíveis que os primeiros.. 

Dentes mais acometidos por cárie

Até os 8 anos o primeiro molar 

costuma ser o dente mais acometido.

Após essa idade o segundo molar 

passa a liderar nos mais cariados.

OBS: A cárie interproximal > oclusal.

DECÍDUOS PERMANENTES
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Mancha INATIVA: Mancha branca

brilhante e lisa ou pigmentada.

Mancha ATIVA: Mancha branca rugosa

e opaca.

Mancha branca: São produzidas quando não há predomínio da dissolução 

mineral do dente, na tentativa de se estabelecer o equilíbrio físico-químico na

cavidade oral. Podem surgir se associadas a higiene bucal deficiente. 

Características clínicas
Esmalte Dentina

Mancha INATIVA: Tecido duro e 

escurecido, com aspecto seco.

Mancha ATIVA: Coloração marrom

claro, amolecido e aspecto úmido.
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Conhecida como mancha branca, quando ativa apresenta características como

coloração branca, rugosa e opaca. Divididas em 4 regiões:

1. CAMADA SUPERFICIAL OU TETO DA LESÃO: É permeável a entrada de 

produtos  bacterianos, especialmente os ácidos. 20 a 50 μm.

2. CORPO DA LESÃO: Localizado na subsuperfície (abaixo da superfície), a 

desmineralização ocorre mais rapidamente, os cristais se solubilizam e a 

porosidade aumenta consideravelmente. 10-15 μm.

3. ZONA ESCURA: Localizada na periferia imediata do corpo da lesão. Os 

microporos encontram-se preenchidos por minerais e compostos livres que irão

originar a zona traanslúcida. É mais porosa que a translucente.

4. ZONA TRANSLUCENTE: Localizada 

perifericamente a zona escura. Extensão 

de 5-10 μm 

Classicação quanto ao tecido envolvido - Cárie de Esmalte

1
2 3

4
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Divididas em 4 regiões:

1. DENTINA DESORGANIZADA: É uma camada mais superficial e amolecida. 

2. DENTINA INFECTADA: Apresenta o maior número de bactérias e é mais 

desorganizada. Ocorre a destruição da dentina intertubular.

3. DENTINA AFETADA: Possui quantidade menores de bactérias que a 

infectada e apresenta traços de organização original da dentina. Observa-se 

túbulos dentinários e dentina tubular. 

4. DENTINA ESCLEROSADA: Conteúdo mineral aumentado, relacionado com 

cronicidade e a intensidade do ataque, endurecida e marrom. Não é necessário

a sua remoção pois ela é passível de remineralização.

Classicação quanto ao tecido envolvido - Cárie de Dentina

2 3 41
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PRIMÁRIA: É a dentina original normal e regular, a maior 

parte formada antes da erupção do dente.

SECUNDÁRIA: É a que se forma devido aos estímulos de 

baixa intensidade, decorrente de função biológica normal 

durante a vida clínica do dente. Difere da primeira, por 

apresentar túbulos dentinários mais estreitos e tortuosos. 

A dentina secundária é depositada em toda a superfície 

pulpar (primeiro o teto e assoalho). A dentina secundária 

sofre a deposição contínua e cria-se uma linha de 

demarcação entre a 1ª e a 2ª década de vida.

TERCIÁRIA: Desenvolve-se quando existem irritações 

pulpares mais intensas como cárie preparo cavitário, erosão 

e etc. Apresentam túbulos mas irregulares, tortuosos ou 

ausentes a irregularidade é atribuida a morte do odontoblasto

Classicação quanto ao tipo de Dentina

dentina primária

dentina secundária

dentina terciária

Reacional - Estímulos suaves

Reparativa - Estímulos intensos 
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ICDAS (Sistema internacional de avaliação e dectecção de lesão de Cárie)

Código

Score 0

Score 1

Score 2

Score 3

Score 4

Achado histológico 

Ausência de desmineralização 

no esmalte ou de zona de opacidade

Desmineralização limitada a 50% da 

porção externa da camada de esmalte

Desmineralização envolvendo 50% 

da porção interna da camada de

esmalte, até a junção 

amelo-dentinária

Desmineralização envolvendo 50% 

da porção externa da dentina

Desmineralização envolvendo 50% 

da porção interna da dentina

*Critério para avaliação de cortes histológicos proposto por Downer (1975)

CRITÉRIO*

Ausência de alteração na translucidez

do esmalte após secagem por 5 seg.

Mudança inicial visível em esmalte, 

branca ou castanha, após secagem 5g.

Mudança distinta visível em esmalte 

ainda úmido. Uma lesão de mancha 

branca e/ou castanha

Cavitação localizada em esmalte e 

dentina cinza e descolorada

Cavidade no esmalte opaco ou 

descolorido, com exposição de dentina.
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Índice CPO-D – D.12
CPO-D, para dentes permanentes, e o ceo-d, para dentes temporários.

Interpretação: Estima a experiência presente e passada do ataque da cárie 

dental à dentição permanente. A idade de 12 anos é adotada internacionalmen-

te como parâmetro básico para uso do indicador.

• Os valores do índice correspondem aos seguintes graus de severidade: 

muito baixo (0,0 a 1,1), baixo (1,2 a 2,6), moderado (2,7 a 4,4), alto (4,5 a 6,5) 

e muito alto (6,6 e mais). 

C= dente cariado

P= dente perdido devido à cárie 

(extraído + dente para extrair)

O= dente obturado

D= A letra D do acrônimo utilizado na denominação do índice refere-se a “den-

tes examinados”, para diferenciar este indicador de outro que trata de 

“superfícies dentárias examinadas” (CPO-S).

Número total de dentes permanentes cariados, 
perdidos e obturados*, em crianças residentes 

examinadas, de 12 anos de idade

Número total de crianças residentes examinadas, 
de 12 anos de idade

*Dentes com extração indicada devem ser 
incluídos como cariados. 
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DIAGNÓSTICO PELO DESENVOLVIMENTO DE CÁRIES
0- Superfície hígida.

D1 - Cáries iniciais (mancha branca, sem perda de substância). Clinicamente 

detectáveis com esmalte intacto.

D2 - Cáries de Esmalte (perda de substância de dente sem atingir a dentina). 

Relacionada a cavidades limitadas ao esmalte sendo clinicamente detectáveis.

D3 - Cáries de dentina (detectável, amolecida, esmalte socavado ou com 

restauração provisória em dentina cavitada ou não).

D4 - Cavidade profunda, com envolvimento pulpar (não se deve sondar).

Pitts (1997). 
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Níveis de prevenção da cárie dental
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PRIMEIRO NÍVEL (PROMOÇÃO DA SAÚDE): Nesse nível estão todas as medidas 

tomadas para o aumento da resistência do organismo do hospedeiro É geral, não só

contra a cárie, mas contra todos os problemas da  saúde. Nutrição adequada,, 

moradia e saneamento básico.

SEGUNDO NÍVEL (PROTEÇÃO ESPECÍFICA): Medidas específicas para a doença

cárie Uso de substâncias fluoretadas, selantes de fossetas e fissuras. 

TERCEIRO NÍVEL (DIAGNÓSTICO PRECOSE E TRATAMENTO IMEDIATO): Cárie

em fase inicial usa-se meios para remineralizar Selantes e exames radiográficos.

QUARTO NÍVEL (LIMITAÇÃO DO DANO): CÁRIE em fase avançada. Restauração

exodontia próteses fixas unitárias

QUINTO NÍVEL (REABILITAÇÃO DO INDIVÍDUO): O dente foi extraído. Reabilitação

protética. 
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Microbiota - Streptococcus Mutans
Principal microorganismo cariogênico em superfícies lisas. É responsável pelo

início do processo cariogênico em todos os locais inclusive em cemento. É um

microorganismo acidúrico e acidogênico. Sua adesão ocorre em dois estágios:

O primeiro NÃO depende da sacarose: Ocorre através de adesinas bacterianas 

que interagem às proteínas salivares da película adquirida, ligando-se a 

superfície mineral da hidroxiopatita.

O segredo é a SACAROSE DEPENDENTE: Onde ocorre a maturação e 

espessamento da placa bacteriana. Ela produz dois tipos de enzimas:

GLICOSILTRANSFERASE: Dá origem aos sacarídeos tipo glicana: Dextrano 

(reserva de ATP)e Mutano (estabiliza a matriz e colágeno).

FRUTOSILTRANSFERASE: Leva a formação do polímero frutano e do 

polissacarídeo extracelular LEVANA, ambos solúveis em água e reservas de

ATP;
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Microbiota - Lactobacillus casei e L. Acidophilus
Associados a progressão da cárie. Por sua pouca capacidade adesiva (não são

capazes de produzir polissacarídeos extracelulares). Mais encontrados em 

lugares com maior retenção como cicatrículas e sulcos espaços proximais,  

margens de restauração e em cáries profundas. Principal característica: Sua 

capacidade acidogênica, acidúrica e a capacidade de realizar tanto o 

metabolismo oxidativo como fermentativo. Produz vários tipos de ácidos 

orgànicos (ácido acético, ácido láctico) além do etanol e dióxido de carbono.

Principal microorganismo presente em cárie de cemento - Propriedades 

acidogênicas baixas se comparada aos demais. 

 

Actinomyces viscosus
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Saliva
Primeira linha de defesa contra o processo cariosos. Tem papel importante na 

remineralização pela alcalinização. Os íons cálcio fosfato e flúor quando estão 

em concentração maior à existente na estrutura dental passam a se deslocar 

para a zona de desmineralização, remineralizando-a.

GLICOPROTEÍNAS RICAS EM PROLINA, CISTATINAS E HISTATINAS são 

responsáveis pela manutenção do estado de supersaturação e da capacidade

remineralizadora da saliva. 

MUCINA: Barreira à difusão dos prótóns de hidrogênio e a penetração do 

biofilme.

Funções da saliva:

1  Proteção

2. Defesa (ação germicida)

3. Aglutinação alimentar

4  Digestão

5. Regulação do pH (capacidade tampão)

6. Autólise ou autolimpeza.
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Dentística
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Classicação de Black
Classe I: Localizadas em regiões de 

coalescências de esmalte, ou seja, 

cicatrículas e físsuras. Oclusal de molares e pré-molares; 2/3 oclusal da face V 

e P/L de molares. Face palatal dos incisivos e caninos superiores (região de 

cíngulo).

Classe II: Localizadas nas faces proximais de molares

e pré-molares. Obs: Existe uma variação das classes I e II, quando ocorre o 

envolvimento das faces V ou L/P complementamos com o termo composta.   

Classe III: Localizada na face proximal dos dentes 

anteriores, sem comprometer o ângulo incisal.

Classe IV: Localizada na face proximal dos dentes anteriores, 

porém com o envolvimento de pelo menos um ângulo incisal.

Classe IV: Localizada no terço gengival ou cervical das 

faces V ou L/P de rodos os dentes.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Nomenclatura e partes constituíntes das cavidades
PAREDES CAVITÁRIAS

PAREDES CIRCUNDANTES: São aquelas que 

definem os limites internos da cavidade. São de-

correntes de acordo com a superfície que atin-

gem. Parede mesial vestibular, lingual, gengival...

PAREDES DE FUNDO: São paredes que 

delimitam o fundo da cavidade sempre indo em

direção a polpa. São subdivididas em PULPAR 

(perpendicular ao longo eixo do dente) e AXIAL 

(paralela ao longo eixo do dente).

PAREDES CIRCUNDANTES

PAREDE DE FUNDO PULPAR 

PAREDE DE FUNDO AXIAL 

AXIA
L

P
U

LPA
R

C
IR

C
U

N
D

A
N

T
E

S
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Nomenclatura dos Ângulos
Nas cavidades, ângulos são linhas ou pontos formados pela UNIÃO de 2 ou 

mais paredes. 

ÂNGULOS DIEDROS (De 1º, 2º ou 3º grupo): São os ângulos formados por 

duas faces. ex: Axio-pulpar. São subdivididos em grupos, de acordo com a 

classificação das paredes que os formam. Temos:

- 1º  grupo: 2 paredes circundantes. Ex: Ângulo mésio-vestibular.

-2º grupo: 1 de fundo + 1 circundante. EX: Ângulo mésio-pulpar.

-3º grupo: 2 paredes de fundo. EX: Ângulo áxio-pulpar.

ÂNGULOS TRIEDOS: Ângulo formados por três paredes. 

Ex: Ângulo axio-vestibulo-gengival

CAVOSSUPERFICIAL (CONTORNO): É o àngulo definido pela junção das 

paredes cavitárias com a superfície externa do dente.
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Nomenclatura dos Ângulos

 Ângulos formados pela

união de 2 paredes 

circundantes. 

Ângulos formados pela

união de 1 parede de 

fundo + 1 circundante. 

 Ângulos formados pela

união de 2 paredes de 

fundo. 

1º  grupo 2º grupo 3º grupo:

AXIA
L

P
U

LPA
R
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Classicação das cavidades quanto a profundidade 
Existem duas classificações que são regidas pelo GBPD (Grupo Brasileiro 

de Professores de Dentística). Segundo o GBPD de 1997 a classificação é:

- RASA: 0,5 a 1mm da junção amelo-cementária.

- MÉDIA: 1mm ou mais de dentina remanescente. 

- PROFUNDA: 0,5 a 1mm de dentina remanescente.

- MUITO PROFUNDA: 0,5mm de dentina remanescente.

Em 1999, ela foi reclassificada, devido a dificuldade enfrentada pelos 

professores em ensinar a distinguir ‘‘profunda’’ de ‘‘muito profunda’’:

-RASA: 0,5 a 1mm da junção 

- MÉDIA: 1mm ou mais de dentina remanescente. 

PROFUNDA: 0,5 a 1mm de dentina remanescente.
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Proteção do complexo dentino-pulpar 
Segundo o GBPD de 1997 a classificaão é:

- EXPOSIÇÃO PULPAR: PÓ DE H. DE CÁLCIO + CIMENTO DE H. DE 

CÁLCIO+ CIV + SISTEMA ADESIVO

 RASA

ADESIVO

ADESIVO

MÉDIA

ADESIVO

ADESIVO

PROFUNDA

CIV+ADESIVO

CIV+ADESIVO

MUITO PROFUNDA

H. CÁLCIO+CIV+ADESIVO

H. CÁLCIO+CIV+ADESIVO

 AL

RC

Segundo o GBPD de 1999 a classificaão é:

 RASA

ADESIVO

ADESIVO

MÉDIA

ADESIVO

ADESIVO

PROFUNDA

H. CÁLCIO+CIV+ADESIVO

H. CÁLCIO+CIV+ADESIVO

 AL

RC
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Selantes Oclusais
São materiais à base de resinas e CIV, que possuem características adesivas e 

são capazes de escoar pelas fóssulas e fissuras, que penetram nos microporos

do esmalte condicionando ao ataque ácido, onde assim, serão fixados 

MECANICAMENTE. Função: ISOLAR FISICAMENTE a superfície oclusal de 

molares e pré-molares do meio bucal Os selantes podem ser a base de:

A. Cimento de Ionômero de Vidro: Liberam flúor.

Resina:.São resinas fluídas, classificadas de acordo com o conteúdo de carga

presença de flúor e o método de polimerização, apresentam melhor retenção 

ao CIV. Não há evidências que a incorporação de carga ou flúor, influencia na 

sua efetividade. Os selantes convencionais apresentam maior retenção quando 

comparados com selantes à base de CIV. 

Tempo: A efetividade depende da retenção geralmente superior à 50% em 5 

anos, porém a medida que o tempo passa, pode ocorrer a perda total ou parcial. 
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Remoção do tecido cariado
A remoção total do tecido cariado pode ser realizada de duas formas:  

1. Remoção por instrumentos cortantes rotatórios – brocas esféricas laminadas

em baixa rotação, de maior diâmetro compatível com a lesão de cárie.  

2. Remoção químico-mecânica – aplicação de géis que amolecem as fibras 

colágenas do tecido cariado, permitindo sua remoção através de curetas, sem 

a utilização do baixa-rotação. Exemplos de géis que agem amolecendo as 

fibras colágenas são o Carisolv e o Papacárie. 

Carisolv: hipoclorito de sódio; aminoácidos (leucina e lisina) ; ac. Glutâmico 

Papacárie: papaína; cloramina; azul de toluidina. A remoção parcial do tecido   

cariado mais atualmente utilizada, consiste na remoção da dentina infectada

e na preservação de dentina afetada, colocando sobre esta última algum 

cimento com ação bactericida ou bacteriostática.  
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Smear Layer
São os microfragmentos ou microdetritos devidos sobre a dentina durante o 

preparo cavitário. O termo também se aplica a qualquer tipo de fragmento 

produzido iatrogenicamente pelo corte ou desgaste não somente na dentina 

mas também do esmalte, cemento e mesmo da dentina do canal radicular.

Em português - Lama dentinária, camada agregada, barro ou lama. 

É um substrato dinâmico, produzido clinicamente O diâmetro das partículas 

varia de 50 μm a menos de 2 mm.

Vantagens: Redução da permeabilidade a fluídos bucais e produtos tóxicos, 

redução da difusão e prevenção da penetração bacteriana nos túbulos 

dentinários.

SMEAR ON: Camada externa, superficial e amorfa, 

agregada sobre a superfície dental.

SMEAR IN ou PLUG: Camada interna, formada por 

micropartículas que forcadamente penetram por alguns μm na dentina tubular. 

SMEAR ON SMEAR IN 

S
M

E
A

R
 L

A
Y

E
R
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Sistema Adesivo 
Ácido – É um ácido forte com baixo peso molecular e com a função de criar 

microporosidades no esmalte e na remoção da camada de esfregaço e 

desmineralização do esmalte e da dentina.  

Primer – São monômeros resinosos essencialmente hidrofílicos ou bifuncionais.

Apresentam maior cadeias hidrofílicase pequeno agrupamento hidrofóbico. 

Principal cmponente é a HEMA. Os radicais hidrofílicos reagem com a umidade, 

porção volátil evapora esta umidade, deixando a superfície dentinária propícia 

a receber o agente adesivo que é hidrofóbico. Os monômeros hidrofílicos do 

primer tem afinidade química pela superfície úmida da dentina.  

 Agente  Adesivo – São monômeros resinosos hidrofóbicos que não contém 

solventes nem água em sua composião. O principal componente é o Bis-GMA,

o TEGDMA e o EDMA são diluentes. Ele penetra na dentina, embrica-se no 

meio do colágeno da dentina  inter-tubular  e  na  entrada dos túbulos e se 

polimeriza, promovendo, assim, o selamento. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Gerações dos Sistemas Adesivos 
 4ª Geração: Condicionamento ácido total (Esmalte e dentina). ‘‘Primers’’ com 

radicais hidrofílicos e hidrofóbicos(4-META E BISGMA).  Adesão na presença 

de umidade e formação de camada híbrida. Remoção da Smear Layer. 

MULTI-PASSOS: ácido + primer + agente adesivo (frascos separados e passos 

clínicos separados). 

OBS - CAMADA HÍBRIDA é entrelaçamento entre as fibras colágenas da

dentina e o agente adesivo, formando a interface adesiva, que é insolúvel à 

penetração bacteriana.    

5ª Geração: Diminuição de passos clínicos, sistema adesivo de passo único -  

FRASCO ÚNICO: ácido + (primer e agente adesivo num único frasco).  

6ª Geração: -  AUTO-CONDICIONANTE OU “SELF-ETCHING”: Sistema de 2 

passos que reúnem uma mesma solução o (ácido + primer)

– mistura-se o conteúdo dos dois frascos, um passo clínico  ou 

-(ácido + primer) + adesivo – dois frascos, dois passos clínicos.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Classicação dos sistemas Adesivos quanto ao tratamento da Smear Layer 

CONVENCIONAL (CONDICIONAMENTO TOTAL)

 Originam-se por ter a etapa do ácido ISOLADA, removendo completamente a 

smear layer.

 • Sistema de 2 passos:

- Presença de monômeros (hidrófilicos e fóbicos), o mais comum é o HEMA.

- Sistema da 5ª geração. 

 • Sistema de 3 passos:

- Presença de monômeros (hidrófilicos e fóbicos), solvente e fotoiniciadores.

- Sistema da 4ª geração. 

Necessidade de condicionamento ácido: Sempre! 30 seg para esmalte e 15 

para dentina.

Tratamento da superfície dentária:

Controle de umidade da dentina: Após lavagem do ácido: O esmalte deve ser 

seco e a dentina deve ser mantida úmida (o controle da umidade é crítico).

ÁCIDO

ÁCIDO

LAVA E SECA

PRIMER 
+

ADESIVO

PRIMER PADRÃO OURO 
DENTRO DA CLASSE 

DE ADESIVO.

COMBINAÇÃO

EM 1
FRASCO

ÁCIDO

30' ESMALTE

15' DENTINA

LAVAGEM

PRIMER

EM

DENTINA

ADESIVO EM

ESMALTE E 
EM DENTINA

ADESIVO
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Classicação dos sistemas Adesivos quanto ao tratamento da Smear Layer 

SISTEMA AUTOCONDICIONANTE 

Apresentam seus primers com monômeros ácidos em um mesmo frasco. 

• Sistema de 2 passos:

- Presença de monômeros (hidrófilicos e fóbicos), solvente, fotoinicializadores+

água e monômero ácido.

Sistema da 6ª geração. 

- Necessidade de condicionamento ácido: Sempre em esmalte e NUNCA em 

dentina (técnica de condicionamento seletivo).

Tratamento da superfície dentária:

Controle de umidade da dentina:

Aplicação técnica menos sensível. Após a aplicação do ácido a dentina deve ser 

seca.

• Sistema de 1 passo: All-in-one. Não há necessidade

de enxaguar ou secar o dente.

PRIMER  + ADESIVO

+ ÁCIDO

PRIMER

ÁCIDO 
PADRÃO OURO 

DENTRO DA CLASSE 
DE ADESIVO.

ÁCIDO*
30' ESMALTE
(QUESTIONÁVEL)

LAVAGEM PRIMER ÁCIDO

EM DENTINA

ADESIVO EM

ESMALTE E 
EM DENTINA

ADESIVO
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Hidróxido de Cálcio (Ca(OH)²)
É um pó branco, alcalino (pH 12,8) , ele é uma base forte. Possui diversas 

propriedades biológicas e antimicrobiobianas. 

Pode-se afirmar que ele induz a formação da dentina reparadora e age quando 

entra em contato com a dentina (somente no ponto sobre o qual ele é aplicado 

estimulando a sua deposição) que, após a  remoção da cárie ainda tem pH 

ácido, seu pH alcalino promove uma brusca neutralização do pH.

Histologicamente, observa-se que para essa região migram células 

mesenquimais indiferenciadas, que são células da polpa e estas se diferenciam

em odontoblastos, que irão formar a matriz de dentina. Apresenta duas 

características limitantes: baixa resistência à compressão (impede a colocação

direta de um amálgama sobre ele) e não adesividade. Por conta disso, sempre  

que se optar pela colocação do hidróxido de cálcio, deve-se colocar sobre ele  

uma  base, com maior ênfase ao cimento de ionômero de vidro.  

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Hidróxido de Cálcio (Ca(OH)²) - propriedades
 • Auxilia no reparo das lesões 

periapicais.

 • Ação antiexsudativa/Antiinflamatória

 • Alcalinização do meio

 • Ação higróscópica

 • Induz a formação de barreira 

mineralizada: Contato com o tecido 

pulpar > pH de 12,5 > causa uma 

necrose de coagulação por contato > 

resposta inflamatória > cicatriz > tecido

duro. (pela ação da fosfatase alcalina).

 • Ação bactericida.

 • Biocompatível.

 • Inibe a reabsorção radicular externa.

 • Capacidade de dissolver tecidos

necróticos.

 • Baixa solubilidade.

 • Ação alcalinizante.

 • Barreira física e mecânica.

 • Neutralização de endotoxínas.

 • Propriedades anti hemorrágica.

 

Formas de apresentação:

Solução de hidróxido de cálcio.

Suspensão de H. de Cálcio.

Pasta de H. de Cálcio.

Cimento de H. de Cálcio.

H. de Cálcio pró-análise (P.A)Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Amálgama de Prata - Classicação da Liga
Quanto ao formato das Partículas

• Necessitam de MAIS mercúrio para 

a amalgamação. 

• Sua liga deve ser condensada por 

condensadores de diâmetro 

CRESCENTE.

• Com força de compactação POSITIVA. 

• Possuem melhor adaptação das 

paredes cavitárias/ponto de contato. 

• Superfície relativamente granulosa no 

momento da escultura.

Irregulares ou usinadas 

• Necessitam de MENOS mercúrio

para a amalgamação.

• Sua liga deve ser condensada 

com condensadores de diâmetro 

GRANDE.

•  Com força de compactação 

NEGATIVA (Pequena pressão de 

condensação) 

• Possuem MENOR resistência e 

MAIOR dificuldade de 

obtenção do controle 

proximal.

 

Esféricas ou Atomizadas

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Amálgama de Prata - Composição
Prata (Ag) (Mínimo 65%)

- Aumenta a resistência mecânica;

- Aumenta a expansão de presa;

- Retarda oxidação (corrosão) do 

amálgama;

- Diminui o escoamento;

- Retarda o endurecimento do 

amálgama.

Cobre(Cu)

- Aumenta a expansão do amálgama 

durante reação de cristalização;

- Aumenta a dureza;

- Aumenta resistência mecânica;

- Diminui seu escoamento.

Estanho (Sn)

- Reduz a resistência e a dureza;

- Reduz a expansão de presa durante

 sua cristalização.

- Aumenta o escoamento;

- Aumenta o tempo de presa.

Mercúrio (Hg)

- Confere plasticidade a liga metálica;

- Toxicidade.

Zinco (Zn)

- Diminui a corrosão (antioxidante).

- Não afeta propriedades mecânicas.

- Responsável pela expansão tardia.
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Cimento Ionômero de Vidro
É um sal (reação ácido-base), apresentado como pó e líquido e que apresenta 

uma combinação de pó de cimento de silicato (que libera flúor) e do líquido do 

cimento de policarboxilato (boa adesão). Composição:

PÓ - Partículas vítreas - Sílica, cálcio, fluoretos.

LÍQUIDO - Ácidos: Polialcenóicos, Tartârico (tempo de trabalho), itacônico 

(viscosidade). 

Vantagens: adesividade a estrutura dental, liberação de flúor, coeficiente de 

expansão térmica  linear próximo a estrutura dental. biocompatibilidade. 

Desvantagens: biocompatibilidade, estética alta solubilidade.

PAPEL DA ÁGUA:o CIV sofre sinérese (perda de água): Provoca alterações 

dimensionais, perda de propriedades mecânicas, problemas de adesão, 

ocorrência de trincas e rachaduras.

Embebição (Ganho de água): Matriz porosa, maior suscetibilidade a erosão e 

alteração da cor do cimento.
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Cimento Ionômero de Vidro
Material com o maior POTENCIAL ANTICÁRIE e apresenta eficácia na 

prevenção da inicialização e progressão da cárie dentária quando utilizados 

como selante de fossas e fissuras.

Indicado seu uso no ART (Tratamento restaurador Atraumático).

A união do esmalte é mais forte por conter uma maior percentagem de cálcio.

A capacidade de vedamento marginal é altamente efetiva. 

Indicação para colagem de aparelhos ortodônticos para pacientes com alto 

risco à cárie dentária, apesar da estrutura desfavorável.  

O CIV se une bem às estruturas 
dentárias e todos os metais, 
exceções: NÃO adere ao ouro, 
platina e porcelana.
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Cimento Ionômero de Vidro - Classicação
1. Convencional: Apresenta quando incorporado o pó ao líquido reação química 

ácido-base.

 O ácido é liofilizado e seco a vácuo e o líquido, é somente água 2. Anidro:

destilada. Apresenta, quando comparado ao convencional, maior tempo de 

trabalho e menor tempo de presa. O tempo de armazenamento é ilimitado.

Incorpora partículas de PRATA(objetivo de torná-lo 3.Reforçado por metal: 

radiopaco). Tem melhores propriedades mecânicas, maior adesividade e menor 

liberação de flúor.

 Características intermediárias entre o convencional e 4.Modificado por resina:

a resina. 

 Componentes ionoméricos em 5. Resinas compostas poliácido modificadas

menor número.
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Cimento Ionômero de Vidro - Classicação
Tipo I: Indicado para a cimentação de próteses, núcleos e dispositivos 

ortodônticos.  

Tipo II: Indicado para restaurações.

Tipo III: Indicado para forramento ou base de restaurações e para cada 

selante de cicatrículas e fissuras (Conceição) selante de cicatrículas e 

fissuras (Barratieri).

Tipo IV: Indicado para forramento e proteção pulpar.
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Cimento de Óxido de zinco e eugenol
É utilizado no selamento provisório de cavidades e como base de restaurações 

definitiva.

-Classificação (É feita de acordo com a sua indicação):

* Tipo I: Cimentação provisória;

* Tipo II: Cimentação definitiva;

* Tipo III: Restaurações provisórias 

e bases;

* Tipo IV: Forramento.

-Vantagens:

* Bom isolante térmico;

* Atuar na diminuição (ou até 

mesmo eliminação) da 

sensibilidade pós-operatória.

 

  

-Desvantagens:

* Propriedades mecânicas insatisfatórias 

(não suporta as forças de compressão 

pela condensação do amálgama);

* O Eugenol pode produzir uma reação 

inflamatória crônica na polpa antes da 

formação de dentina reparadora;

* O eugenol também pode interferir na 

ação de sistemas adesivos;

* Possui elevada solubilidade.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Resina - Componentes
MATRIZ (Bis-MGA e outros), carga inorgânica (quartzo, sílica, silicato de 

alumínio), agentes de união (silanos) e ativadores e iniciadores.

Matriz: É um componente químico das resinas compostas que tem a 

capacidade de se converter de uma massa plástica viscosa em um sólido rígido.

A contração das resinas é uma característica desse material  Ela é composta de

Bis-GMA, UDMA e Bis-EMA: Parte quimicamente ativa que proporciona 

resiliência do material.

Agentes de união: São moléculas bifuncionais que unem a parte orgânica com 

a inorgânica, a mais comum é o silano.

Agentes aceleradores-iniciadores: São responsáveis pela reação do polimero da 

resina. Nos compostos fotopolimerizáveis, a mais comum é a canforaquinona.

Carga inorgânica: São partículas minerais introduzidas para diminuir a 

quantidade de matriz orgânica, para diminuir a contração de polimerização, 

absorção de água e o coeficiente de expansão térmica. 
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Resina Composta - Quanto ao tamanho das partículas
1. MACROPARTICULADA (convencional 
ou de primeira geração)
Tamanho das partículas varia de 15 μm a 
100 μm.
Possui alta resistência a compressão e 
dificuldade de obter um bom polimento.
Maior suscetibilidade ao manchamento.
 

4. MICROPARTICULADA (Segunda geração)
Tamanho das MÉDIO das partículas: 0,04 μm.
Carga é a sílica coloidal. 
Comparadas com as macroparticulas, 
apresentam características físicas e mecânicas
inferiores e propriedades ópticas superiores.
DEVEM SER USADOS EM REGIÕES EM 
QUE A ESTÉTICA É PRIMORDIAL E COM 
BAIXA CARGA MASTIGATÓRIA;

5. NANOPARTICULADA
Tamanho das partículas: 20 e 75 nm.
Obs: nm = nanomêtro. 1nm = 1000 μm.
Apresentam maiores porcentagem de 
carga e lisura superficial do que as resinas 
microparticulas e propriedades mecânicas
semelhantes às das resinas híbridas. 
CARACTERÍSTICAS: Excelentes 
propriedades mecânicas e lisura superficial
ainda melhor que a microhíbrida. 

2. HIDRÍDAS
Tamanho 0,2-6 μm+0,04 μm
São formuladas com uma mistura de partículas. 
São subdivididas em híbridas e micro-híbridas.
Combina boas propriedades mecânicas e 
lisura superficial aceitável.

3. MICRO-HIDRÍDAS OU NANO-PARTÍCULA (0,2 - 0,04 μm)
São uma combinação entre microparticuladas e particuladas maiores.
São resinas de uso universal.
Caracteristicas: Grande resistência abrasiva, além de lisura superficial,
translucidez e retenção de brilho. 75% de cara inorgânica. 
Indicadas para classe I e II 

M
A

IO
R

E
S
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Contração de Polimerização
A contração é decorrente do processo de polimerização, que representa o grau 

de conversão dos monômeros em polímeros. Está diretamente relacionada ao 

conteúdo de partículas inorgânicas presentes no compósito, quanto mais 

partículas menor a composição. A profundidade de polimerização ideal em 

temperatura ambiente é de 2,5 a 3mm. 

As resinas quimicamente ativas contraem em direção ao centro da massa,

As resinas fotoativas contraem em direção ao seu corpo deslocado para as 

paredes de maior adesão.

Para minimizar os efeitos da contração nas paredes cavitárias é necessário: 

- O uso de bases com o o cimento de ionômero de vidro, para diminuir o 

volume de resina a ser inserido na cavidade.

- Técnica incremental de inserção da resina na cavidade: inserir incrementos de 

1 a 2 mm de espessura, até o preenchimento total da cavidade. 

- Modo de fotoativação: como fotoativar cada incremento.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



O fator C significa o quociente da divisão da área unida da resina à resina à 

parede cavitária pela área livre de resina não aderida. 

Quanto MENOR for o fator, maior será a área livre de superfície disponível para 

o escoamento das tensões de polimerização; O fator C ideal seria entre 1 e 1,5.

Quanto maior o fator C, maior o stress.

Ponto G é o ponto em que a resina NÃO é mais passível de deformação.

 

-O fator C é o que explica e justifica a inserção incremental.  

Exemplo: Se inserirmos um incremento que ente em contato 

com apenas duas paredes de uma vez, o Fator C diminui e 

consequentemente, o stress também.  

-  Importante salientar que quanto mais rápido a resina se polimerizar, mais 

ela vai contrair.     

FATOR C

Fator C de configuração cavitária = Superfície aderida        

                                                            Superfície livre 
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 • Tempo operatório onde se tem a 

remoção da lesão cariosa, retirando o 

esmalte sem apoio, permitindo sua 

adequada remoção e instrumentação.

 •  Utiliza-se instrumentos de alta 

rotação com brocas.    

 • Define a área do dente a ser incluída

no preparo cavitário. 

     

Princípios Gerais do Preparo Cavitário
Forma de ContornoAbertura ou acesso a lesão

Remoção do esmalte sem suporte

A. ângulo cavossuperficial 

se localiza em uma área de 

resistência a cárie.

B. Distância: 1/4 da 

distância intercuspídea.

C. Preservação de estrutura 

(cúspides e cristas). Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



 • Procedimento para remover toda a

dentina cariada que permaneça após

as fases prévias do preparo.

 • Características dadas à cavidade 

para que às estruturas remanescentes

a restaurações sejam capazes de 

resistir às forças mastigatórias. 

     

Princípios Gerais do Preparo Cavitário
Forma de ResistênciaRemoção da dentina cariada

Ângulos internos

arredondados.

Paredes convergentes 

na oclusal.

Curva reversa

de Hollemback

ângulo reto

ângulo agudoLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



 • Etapa que visa possibilitar à 

instrumentação adequada da cavidade

e a inserção do material restaurador.

 • Forma dada a cavidade para torná-la

capaz de reter a restauração, evitando

o seu deslocamento. 

     

Princípios Gerais do Preparo Cavitário
Forma de RetençãoForma de conveniência

Proteção do

dente adjacente

Afastamento dentário 

e Isolamento absoluto

Inclinação da parede

em pré-molares

Parede axial

convexa

Paredes Convergentes

Cavidade retentiva

Cavidade não-retentiva

Paredes V-L >Profundidade

Pins metálicos

Canaletas proximais

Retenção nas bases

das cúspidesLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



 • Consiste na remoção dos prismas

de esmalte fragilizados, pelo 

alisamento das paredes internas de

esmalte da cavidade, ou no 

acabamento adequado do ângulo 

cavossuperfícial. 

 • Remoção de partículas 

remanescentes das paredes 

cavitárias, possibilitando a colocação 

do material restaurador em uma 

cavidade  completamente limpa.

     

Princípios Gerais do Preparo Cavitário

Limpeza da cavidade
Acabamento das 

paredes de esmalte
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Deve ser o mais conservador possível. A forma de contorno consiste na 

remoção de tecido cariado, NÃO devendo seguir formas de retenção como as

requeridas para as de amálgama. 

Em dentes anteriores, haverá a decisão de confecção de bisel, em restaurações 

que comprometem a estética ele está indicado. 

Tipo de resina - Microparticuladas (bisel menos extenso), micro-híbridas (Bisel 

mais extenso). 

Localizado nas margens de esmalte V que não tem contato com o dente vizinho,

em um ângulo de 45º. Possuem extensão de 0,5 a 2,0mm p/ classe V e 0,25 a

1,0mm ou 0,2 a 20mm para classe III.

Dentes posteriores: Cavidade de formato ovóide, limite cervical em formato de 

gota ou pêra (concava vista por proximal), com ângulo cavossuperficial reto e 

ângulos internos arredondados. O ângulo cavossuperficial da parede gengival

não deve ser biselado, risco de deixar a margem da cavidade sem esmalte.

Preparo Cavitário do Dente - RESINA
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Etiologia:

 • Defeito qualitativo do esmalte.

 • Distúrbio de mineralização (pode ser 

difusa ou demarcada).

Aspecto clínico: 

Anormalidade na translucidez do 

esmalte. Área branca, castanha, creme

ou amarelada com a face

superficial lisa e 

espessura normal do

esmalte, notando um 

limite com o esmalte

normal.

Etiologia:

 • Formação defeituosa do esmalte 

resultado de danos causados aos 

ameloblastos OU falha na deposição 

de matriz orgânica.

Aspecto clínico: Sulco, ponto ou linha 

horizontal. Cuja superfície é rugosa a 

sondagem. Geralmente o manchamento 

é de extensão delimitada com

formato oval ou arredondado.

A extensão pode depender 

do estágio correspondente 

ao seu desenvolvimento.

Alterações de Cor 
HIPOPLASIA DE ESMALTEOPACIDADE
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Hereditária. Causada por um distúrbio do ectoderma, acometendo ambas as

dentições. TRATAMENTO: Restaurador. 

• Não existe matriz de 

esmalte adequadamente

formada..

 • O esmalte tem pouca

espessura e/ou fossas e

canaletas.

Alterações de Cor - Amelogênese Imperfeita 

HIPOPLÁSICA HIPOCALCIFICADA HIPOMATURADA

• A matriz tem a 

espessura normal.

 • Esmalte não resistente,

opaco e branco 

amarelado.

• A matriz do esmalte 

começa a se mineralizar,

porém a um defeito na 

maturação da estrutura 

do cristal.

• Sem alteração de forma, 

entretanto, exibem 

colocação opaco-

branco-marrom-amarela.

•Esmalte mais mole que 

o normal e tende a fraturar. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Etiologia:

 • Ingestão prolongada de flúor na fase de formação dentária (O período crítico 

de suscetibilidade é durante o segundo e terceiro ano de vida, quando

os dentes estão se formando).

 • Distúrbio de mineralização (pode ser difusa ou demarcada).

Características: o grau de severidade da fluorose dentária é dependente da 

dose de flúor ingerida, tempo de exposição, fase de amelogênese. 

Aspecto clínico: 

Branda: Finas linhas brancas que acompanham a formação do dente. Forma de

pico nevado,. OBS: As linhas podem ser largas e se unirem.

Severa: Perda de estrutura, e o dente pode tornar-se 

pigmentado de amarelo a castanho-escuro.

Os índices Dean e TF (Thylstrup e Fejerskov) são utilizados 

para diagnóstico dos defeitos do esmalte de etiologia fluorótica.

Alterações de Cor - Fluorose

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



É uma técnica minimamente invasiva, capaz de proporcionar a obtenção de 

resultados permanentes, podendo ser realizada com o emprego de diferentes

abrasivos associados a soluções ácidas.

MATERIAIS EMPREGADOS: Ácido clorídrico 18% + pedra pomes; ácido 

fosfórico 37% + pedra-pomes ou ácido clorídrico 6,6% + carboreto de silício.

INDICAÇÕES: Manchas superficiais do esmalte dental na face V (qualquer cor);

manchas intrínsecas; manchas de textura dura, correção de irregularidades 

superficiais.

CONTRA-INDICAÇÕES: Impossibilidade de realizar isolamento absoluto, 

manchas extrínsecas, vedamento labial deficiente, modificar a cor dentária.

Após a aplicação da pasta abrasiva, faz-se o polimento e a aplicação de 

flúorfosfato acidulado.

Microabrasão

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Três dimensões da cor

Matiz: é o nome da cor, exemplo: azul; amarelo. Em odontologia temos os 

seguintes matizes: A; B; C e D. · 

Croma: é a saturação da cor (se é mais escuro ou mas claro), exemplo: azul 

marinho, azul claro, amarelo escuro, amarelo claro. · 

Valor: é a quantidade de branco e de preto que tem em cada cor. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Podem estar localizadas sobre o dente chamadas de manchas extrínsecas ou

no íntimo da estrutura dental, chamadas de manchas intrínsecas.

As manchas extrínsecas são adquiridas do meio bucal após a erupção dos 

dentes, por meio da precipitação superficial de corantes e pigmentos da dieta

sobre a placa bacteriana e/ou sobre a película adquirida que reveste o esmalte.

Dependendo da natureza da mancha, uma profilaxia seria o suficiente para 

eliminá-la.

As manchas intrínseca são aquelas em que o pigmento se localiza no íntimo

da estrutura dental, podendo ser classificadas quanto a sua natureza em 

congênita ou adquirida. Se adquirida, pode ser pré ou pós-eruptiva.

As manchas congênitas normalmente estão associadas a alterações estruturais

no momento da formação do dente: Ex: dentinogênese imperfeita, hipoplasia 

do esmalte e fluorose.   

Clareamento Dental - Etiologia das Manchas
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Baratieri(2001) ➡ O dente escuro é assim em função da maior absorção 

de luz provocada pela presença de cadeias moleculares longas e complexas

no íntimo da estrutura dental. O dente normal apresenta menor absorção de 

luz e maior reflexão da mesma. 

Os agentes clareadores são veículos de radicais de oxigênio de baixo peso 

molecular (30g/mol) que tendo grande instabilidade, quando em contato com os 

tecidos, promovem oxidação e/ou redução dos pigmentos incorporados a eles. 

Possuem alta capacidade de desnaturar proteínas e reagem com 

macromoléculas responsáveis pelos pigmentos, e, por oxidação, os materiais 

orgânicos vão sendo convertidos em moléculas menores e mais simples e 

acabam sendo totalmente ou parcialmente eliminados da estrutura dental por 

difusão. Os produtos finais do processo seriam dióxido de carbono e água.

Clareamento Dental - MECANISMO DE AÇÃO DOS AGENTES CLAREADORES
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Podem estar Formulação mais comumente usada para técnica de clareamento 

caseiro supervisionado. Quando em contato com os tecidos ou com a saliva, 

dissocia-se em peróxido de hidrogênio e uréia. A uréia tem a função de inibir a 

fermentação dos carboidratos e a formação de  ácido láctico na placa, elevando 

o seu pH. Dissocia-se em dióxido de carbono e amônia: Esta facilita a 

penetração do oxigênio, porque aumenta a permeabilidade da estrutura dental. 

O CARBOPOL e o POLYOX são agentes espessantes, aumentam a 

viscosidade e a estabilidade do material, e prolongam a liberação do oxigênio 

clareador. O peróxido de carbamida sem carbopol tem a liberação máxima de

oxigênio em menos de uma hora, o com carbopol tem no período de 2 a 3 

horas. 

Técnica de clareamento caseiro supervisionado - Concentração entre 10 % 

e 22% ou 10 e 15%(baratieri).

Clareamento consultório - 35%.

Clareamento Dental - PERÓXIDO DE CARBAMIDA
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Consiste no principal veículo de oxigênio para as técnicas de clareamento. E o 

agente ativo do processo de clareamento. É o agente do processo. Em contato 

com os tecidos, degrada-se em oxigênio e água.

Técnica de clareamento caseiro supervisionado - Concentração entre 1,5 % e 9%. 

Clareamento consultório - 35% a 38%(Conceição), 30% a 35%(Baratieri).

É um pó que deve ser associado com água oxigenada ou água destilada e é 

indicado para tratamento clareador interno mediato. Em contato com a umidade 

decompõe-se em metaborato de sódio e em perborato de hidrogênio e pode 

liberar oxigênio ativo. 

Limitações: Baixa previsibilidade, baixa longevidade, durabilidade alta (1 a 3 

anos); riscos em relação a técnica. 

Clareamento Dental - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

Clareamento Dental - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
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Flúor
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Deve ser instituído em alta frequência e baixa concentração. O efeito 

predominante do flúor não é sistêmico, mas principalmente local.

Principal via de absorção: Estômago e intestino.

aplicação de flúor em pacientes em jejum).

2. Rapidez de esvaziamanento do estômago.

3. A forma do flúor (NaF: Absorção alta).

4. A condição do estômago estar ou não vazio).

75% do flúor se encontra no plasma.

F+: Forma cônica (não ultrapassa a barreira

do estômago)

HF: Molécula (passiva)

Fatores que interferem na absorção do flúor:

1. Acidez estomacal: Favorece a absorção de

fluoretos na corrente sanguínea (não fazer de

Flúor - Absorção

Exôfago

HF

F+
F+

fundocardio

incisura
cardiaca

incisura
angular

corpo

OUTROS MEIOS DE ABSORÇÃO:
1. Mucosa bucal: Baixa.
2. Inalação: Reta.
3. Pele: Alta.
obs: a concentração no plasma 
aumenta com a idadeLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Uma intoxicação aguda pode levar a uma falência renal.

Fatores que aumentam o risco de fluorose:

1. Jejum (comportamental). 

(estômago mais ácido).

2. Altitude (quanto mais alto, mais fluorose, 

porque existe uma restrição de oxigênio então

a pessoa possui uma quantidade maior de 

monóxido de carbono no sangue (acidez 

sanguínea maior).

Então a urina é ácida também, ele vai ter uma

quantidade maior de moléculas de H+ livre que

vai se ligar ao F+ e voltar para o sangue, em

vez de ser eliminado.  

Flúor - pH da urina e Concentração Plasmática

F+

F+

F+

HF

HF

HF

URINA ALCALINA

URINA ÁCIDA
p

la
sm

a
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DOSE CERTAMENTE TÓXICA (DCT): De 32 a 64mg F/Kg.

DOSE SEGURAMENTE TOLERADA (DST): De 9 a 16mg F/kg.

DOSE PROVAVELMENTE TÓXICA (DPT): 5mg F/kg.

DOSE SEGURA: 0,7 A 1,1 mgF/Kg.  

FLÚOR - INTOXICAÇÃO AGUDA

A intoxicação aguda seria a ingestão de grande quantidade de determinada 

substância de uma só vez. Em razão do aumento do número de casos de 

acidentes com crianças, esses valores passaram a ser repensados e 

sugeriu-se uma dose para maior segurança, chamada DPT.

Sintomas: Gastrintestinais: Dor abdominal, naúseas, vômitos, cólicas e diarréias.

Neurológicas: Parestesia, paresia, tetania, depressão do SNC e coma.

Cardiovasculares: Pulso fraco, hipotensão, palidez, choque, irregularidade de 

batimentos cardíacos e falha, no último estágio.

Bioquímica sanguínea: Acidose, hipocalcemia. e hipomagnesemia.
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MÉTODOS DPT

FLÚOR - INTOXICAÇÃO AGUDA

 

Bochecho NaF 0,05%

Bochecho NaF 0,2%

Pasta de dente 1000ppm

FFA* solução

FFA* gel

Verniz fluoretado

 

410 mL

110 mL

100g

8mL

8g

4mL

Dose provavelmente tóxicca (DPT) de flúor para crianças de 20Kg quando da

utilização dos métodos tópicos.

  obs: Flúor Fosfato Acidulado

Os sintomas são piores quanto maior a quantidade de flúor ingerida. Deve-se 

provocar o vômito e altas quantidades de cálcio deve ser fornecidas (leite) ou

hidróxido de alumínio. Em doses maiores >Hospitalização e lavagem gástrica..Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Água Fluoretada

10 Kg 20 Kg

FLÚOR - INTOXICAÇÃO AGUDA

 

Bochecho NaF 0,05%

Bochecho NaF 0,2%

 

50 litros

215 ml

55 ml

50 g

50 g

33 g

4 ml

2,5 ml

 

100 litros

430 ml

110 ml

100 g

100 g

66 g

8 ml

5 ml

 

0,007 ppm

0,05%

0,20%

0,22%

0,76%

1,14%

2,72%

8,0%

Dentifrícios NaF

Dentifrícios NFP

Dentifrícios MFP

Flúor Tópico NaF

Flúor Tópico SnF2

CONCENTRAÇÃO

COMPOSTO
PRODUTOS

Total de produto necessário

Para dose provavelmente tóxica
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FLÚOR - INTOXICAÇÃO CRÔNICA

 Várias doses acima do limite tolerado por longos períodos. Provoca fluorose

dental e óssea. É mais comum na dentição permanente e é simétrica entre um

lado e outro da arcada.

Dentes mais acometidos em ordem decrescente: 

Pré-molares

2º molares

incisivos superiores

caninos

1º molares

incisivos.

OBS: O único tipo de intoxicação que pode provocar fluorose é a crônica, pois

necessita de pequena intoxicação durante um longo período. Respostas 

imediatas, assim como problemas gastrintestinais, só podem ser causadas 

pela intoxicação aguda. 

MAIS ACOMETIDO

MENOS ACOMETIDO

DOSE TÓXICA CRÔNICA

FLUOR: 0,07 mgF/dia/Kg.

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ÍNDICE TF
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Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



FLÚOR NA ÁGUA DE ABASTECIMENTO: UTILIZAÇÃO SISTÈMICA 

A fluoretação das águas de abastecimento público é elemento essencial da 

estratégia de promoção da saúde, eixo norteador da Política Nacional de 

Saúde Bucal. 

Eficiência: É um dos métodos mais eficientes. Os produtos mais 

frequentemente empregados no Brasil são o fluorsilicato de sódio e o ácido 

fluorsilícico. Ainda que os custos para implantar e manter a medida variem 

bastante em todo o País, em decorrência dos contrastes regionais que marcam 

o Brasil, o custo relativo da fluoretação é baixo. A fluoretação das águas 

beneficia proporcionalmente mais aqueles que mais precisam dela, pois seu 

impacto preventivo é maior quanto maior a desigualdade social, tanto em 

dentes decíduos quanto em dentes permanentes 

Indicação: Toda a população. Agregação de F é obrigatória no Brasil, “onde 

exista estação de tratamento de água”,  Lei Federal nº 6.050, de 24/5/1974.

A vigilância sanitária exerce um papel de heretocontrole da qualidade da água.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



1,0   -  12,1

12,2 - 14-6

14,7 - 17,7

17,8 - 21,4

21,5 - 26,3

26,4 - 32,5 

1,2

1,3

1,0

0,9

0,8

0,7

1,7

1,5

1,3

0,2

1,0

0,8

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

FLÚOR NA ÁGUA DE ABASTECIMENTO: UTILIZAÇÃO SISTÈMICA 

A QUANTIDADE IDEAL é de 1ppm, o que provoca redução de cárie de cerca

de 50%-60% (permanente) e 40-50% (decídua). Os níveis ótimos dependem da 

temperatura média anual.

OBS: FLÚOR EM CAIXA D’AGUA DE COLÉGIOS: Deve-se ter 4,5 vezes a 

concentração de flúor normal da área (variando de 3 a 5 ppm), o que causa a 

reduçãoi de cárie e, cerca de 40%. 

MínimaMédias das temperaturas

máximas anuais

Máxima Ótima
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FLÚOR E A CÁRIE

A cárie dentária é decorrente do acúmulo de bactérias sobre os dentes e da 

exposição frequente aos açúcares fermentáveis. Assim, toda vez que açúcar é 

ingerido, as bactérias presentes na placa (biofilme) dental produzem ácidos que 

desmineralizam (dissolvem) a estrutura mineral dos dentes durante o tempo 

que o pH fica baixo (<6,7 para dentina e <5,5 para esmalte). Após certo tempo

de exposição ao açúcar, o pH se eleva a valores acima dos críticos para o 

esmalte-dentina e a saliva tende a repor os minerais dissolvidos, por meio de 

um fenômeno denominado remineralização.

Assim, 5,5 deve ser considerado o pH crítico para o esmalte de um indivíduo ou

população não exposta diariamente a nenhuma das formas de fluoretos. 

Quando exposto ao F, o pH crítico cai para 4,5 e, assim, entre esse valor e 5,5, 

ao mesmo tempo em que o dente perde minerais na forma de HA, uma certa 

quantidade dos íons cálcios e fosfatos dissolvidos retornam ao dente na

forma de FA.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



DENTIFRÍCIOS FLUORETADOS

O mais eficaz na prevenção das cáries: Alia a remoção do biofilme dental à 

exposição constante ao flúor. Responsável pela diminuição nos índices de cárie 

em todo mundo, mesmo em países ou regiões que não possuem água 

fluoretada. Embora o produto comercial seja adquirido pelos indivíduos e 

famílias no mercado, é considerado um meio coletivo de obtenção de flúor, 

POIS depende de decisões governamentais.

Ação: Aumenta a concentração de flúor na saliva por cerca de 40 minutos após 

a escovação. Em acréscimo, o F se retém na cavidade bucal por um período 

ainda maior de tempo por dois mecanismos. Em superfícies dentais limpas 

pela escovação, o F reage com o dente, formando regularmente pequena

quantidade de fluoreto de cálcio na superfície do esmalte-dentina. Nos 

residuais de placa não removidos pela escovação, o F se difunde e se deposita 

na forma de reservatórios com Ca, orgânico ou mineral. 
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DENTIFRÍCIOS FLUORETADOS

Compostos: Dois tipos de compostos fluoretados são comumente utilizados 

nos dentifrícios: fluoreto de sódio (NaF) ou monofluorfosfato de sódio (MFP, 

Na2Po3F). Independentemente do composto utilizado, a ação na cavidade 

bucal será a mesma, pois ambos liberam o íon fluoreto na cavidade bucal

OBS: NaF não deve ser agregado a dentifrícios contendo Ca como abrasivo, 

por exemplo, carbonato de cálcio, pois ocorre a ligação do flúor com o cálcio 

do abrasivo, formando-se fluoreto de cálcio (CaF2) dentro do tubo e não no 

dente.

Indicações: Toda a população, em especial crianças menores de nove anos de 

idade, deve usar em pequenas quantidades (cerca de 0,3 gramas, equivalente 

a um grão de arroz), devido ao risco de fluorose dentária. Dentifrícios com

baixa concentração de fluoretos ou não fluoretados não são recomendados. 
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ENXAGUATÓRIOS (BOCHECHOS) BUCAIS 

Solução concentrada, normalmente de fluoreto de sódio, para ser bochechada 

diária (NaF a 0,05% ou 225 ppmF), semanal ou quinzenalmente (NaF a 0,2% 

ou 900ppmF). É um meio coletivo de 

uso de flúor. 

Contra-indicado em crianças em idade 

pré-escolar devido ao risco de ingestão. 

Exigem-se pelo menos 25 bochechos 

semanais por ano. Indicações: A utilização de periodicidade semanal 

(NAF 0,2%) é recomendada para populações COM exposição à água de 

abastecimento sem flúor OU com teores de fluoretos abaixo da concentração 

indicada (até 0,54 ppm F); CPOD médio maior que 3 aos 12 anos de idade; 

menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade. 

Bochechos diários de NaF a 0,05% são recomendados para indivíduos de alto 

risco de cárie, por exemplo, aqueles usando aparelhos ortodônticos fixos.

Técnica: Uso semanal regular de 
NaF 0,2% (2 gramas de fluoreto de 
sódio em 1 litro de água) ou diário 
(NaF 0,05%). Recomenda-se 
bochechar 10 ml de solução, 
vigorosamente, por um minuto,
seguida de expectoração (PINTO, 2001). 

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



GÉIS FLUORETADOS 

Gel de flúor-fosfato acidulado (FFA) com concentração de 1,23% de fluoreto 

em ácido ortofosfórico a 0,1 M durante quatro minutos. O tempo de aplicação 

de quatro minutos e as recomendações de não beber água ou comer por até 

30 minutos após a aplicação têm sido seguidos, embora não haja evidência da 

sua relevância anticárie. Como método populacional, recomenda-se aplicação 

semestral ou quadrimestral (PINTO, 2001).

Cuidados

Necessidade de supervisão, em especial quando aplicado com moldeiras e em 

crianças em idade pré-escolar, devido ao risco de ingestão.

Indicações

As mesmas situações mencionadas para o uso de bochechos. Acrescenta-se a 

recomendação do uso em populações onde métodos de alta frequência são 

difíceis, por exemplo, populações isoladas ou distantes dos centros urbanos.
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meios individuais de uso de úor - bochecho de NaF a 0,05%

Meios individuais de uso de úor - Suplementos para o uso 

individual na gestação e na infância

São indicados para pacientes com alto risco ou atividade de cárie que não estão 

conseguindo controlar a cárie com meios convencionais de uso de flúor, por 

exemplo, aqueles usando aparelhos ortodônticos fixos.

A prescrição de medicamentos fluoretados no período pré-natal não traz 

nenhum benefício que justifique sua indicação e o pós-natal tem indicação

muito limitada. Essa conclusão é compartilhada internacionalmente. Além do 

mais, há que se levar em conta que, atualmente, mesmo em regiões não 

fluoretadas, os indivíduos estão expostos a outras fontes sistêmicas de flúor. 

Por essa razão, considera-se que a indicação dos suplementos não é uma 

medida racional. 
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Vernizes uoretados

Materiais aderentes à superfície dentária com o objetivo de reagir com a 

superfície dental e manter uma liberação de F para o ambiente

bucal por um período maior de tempo. 

A evidência anticárie está bem documentada somente para NaF a 2,26%

(23.000 ppm F) em verniz de colofôneo em meio alcoólico.

Técnica

Recomendam-se, no mínimo, duas aplicações anuais para pacientes com 

atividade de cárie ou com história passada de alta experiência de cárie. Em 

âmbito de programas de saúde pública/coletiva, recomendam-se de duas a 

quatro aplicações anuais. É necessária a limpeza prévia dos dentes, por meio 

da escovação, posterior secagem, isolamento relativo 
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Selantes - Materiais dentários liberadores de úor

Desenvolvidos como materiais restauradores para prevenir cárie secundária 

(ao redor de restaurações), eles têm sido também utilizados como selantes de 

fóssulas-fissuras, na colagem de aparelhos ortodônticos fixos e no tratamento 

paliativo de cárie conhecida como ART (Tratamento Restaurador Atraumático). 

Os materiais de maior potencial anticárie são os cimentos de ionômero de vidro 

(CIV) e cimentos de ionômero de vidro modificados por resina (CIVMR).

A eficácia de prevenção de cárie secundária pelo CIV e CIVMR está sustentada 

em inúmeros estudos, porém não há evidência com base em estudos clínicos 

controlados randomizados (CCR) a favor ou contra a eficácia anticárie desses 

materiais (WIEGAND et al., 2007). Em acréscimo, embora o fluoreto liberado do 

CIVMR tenha reduzido cárie tanto de esmalte como de dentina, esse efeito foi 

reduzido quando dentifrício fluoretado foi utilizado três vezes ao dia. Por outro 

lado, há evidência que esses materiais previnem não só a iniciação como
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Prótese e Oclusão
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Chaves de Oclusão de Andrews

Para a oclusão normal, os dentes não 

devem apresentar rotações 

indesejáveis. Dentes giro vertidos é 

uma classe 1.

Na ausência de diastemas, os 

contatos deverão ser “justos”. As 

discrepâncias dentárias acentuadas 

deverão ser corrigidas proteticamente.

CLAVE IV: ROTAÇÃO CLAVE V: CONTATO PROXIMAL
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Chaves de Oclusão de Andrews
CLAVE Vi: CURVA DE SPEE

deve apresentar-se plana ou suave
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Chaves de Oclusão de Andrews

É o ângulo formado pelo eixo vestibular 

da coroa clínica (EVCC) e uma linha 

perpendicular ao plano oclusal.

Angulação Positiva: Quando a porção 

cervical da coroa está distal à porção 

oclusal ou incisal. 

Angulação negativa: Ocorre ao 

contrário da anterior

Inclinação da coroa (inclinação 

vestíbulo-lingual ou lábio-lingual)

Inclinação positiva: Quando a porção 

cervical da coroa está para lingual à 

porção oclusal ou incisal.

Inclinação negativa: Ocorre ao 

contrário da anterior. 

Anteriores os 4 

incisivos possuem 

inclinação vestibular.

Posteriores a 

inclinação da coroa 

é lingual.

CLAVE II: ANGULAÇÃO CLAVE III: INCLINAÇÃO
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Chaves de Oclusão de Andrews

Relação antero-posterior.  Ponta de cúspide mésio vestibular do 1º MS 

permanente oclui no sulco entre as cúspides vestibulares mesial e mediana 

do 1º MI permanente. (ANGLE). A cúspide mesio palatina do 1º MS oclui na 

fossa central do 1º M.

CLAVE I: RELAÇÃO MOLAR
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GESSO

Química - Sulfato de cálcio hemidratado (C4SO4)²

O gesso cristaliza e produz calor durante a sua presa (reação exotérmica). 

Esse processo gera uma expansão do material, e, quando a cristalização do 

gesso ocorre em ambiente saturado por água, irá existir uma expansão de 

presa odontológica, sendo esta uma maior expansão, que pode chegar ao 

dobro da orginal.

Tipo I: Gesso para Moldagem (Paris). apresentando cristais com forma 

esponjosa e irregular. Sua mistura usual é de 50mL de água para 100mL de pó. 

Tipo II: Gesso para Modelo. baixa resistência (preenchimento de muflas); 

Tipo III: Gesso pedra. Sua mistura usual é de 20mL de água para 100mL de pó.

Tipo IV: Gesso pedra de alta resistência (troquéis). Sua mistura usual é de 

20mL de água para 100mL de pó.

Tipo V: Gesso pedra de alta resistência e alta expansão (Ligas de alta 

contração)Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



MATERIAIS PARA CIMENTAÇÃO - Fosfato de Zinco 

Esse cimento cristaliza durante o processo de presa e proporciona somente 

retenção mecânica da prótese ao dente preparado.

A manipulação é feita em placa de vidro resfriada, com incorporação gradual do 

pó; Tempo de presa inicial de 5,5 min.; Espessura de película de 20μm; 

Ph ácido nas primeiras horas o que pode causar uma resposta pulpar 

moderada. Solubilidade é de 0,06% em água. Não é adesivo às estruturas 

dentárias, possui somente embricamento mecânico. Resistência à compressão 

104 Mpa.

Indicações: coroas metálicas (parciais ou totais), metalocerâmicas; próteses 

cuja retenção é promovida por ação friccional.

Composição: pó sinterização do óxido de zinco (90%), óxido de magnésio 

(8,3%), óxido de bismuto (0,1%) e sílica (1,5%). O líquido é constituído por 

uma solução de ácido fosfórico a 38%, mais alumínio e zinco
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MATERIAIS PARA CIMENTAÇÃO - Cimento Resinoso

Alta resistência a tração e compressão; 

Tempo de presa de 2-4 min.

Espessura de película de <25 μm. 

União micromecânica. 

A solubilidade é de 0,0-0,01%. 

Também pode provocar uma resposta pulpar moderada. Resistência à

compressão 70-172 MPa. Composição semelhante às resinas compostas. 

Possuem componentes para favorecer a adesão à dentina {organofosfonatos, 

hidroxietil metacrilato (hema) e 4-metacriletil trimetílico anidrido(4-meta)

Polimerização convencional, por luz ou dual.

Pode ser utilizado em:

– Próteses adesivas

– Brackets ortodônticos

– Restaurações cerâmicas

– Outros fins (ex. metais e rests. 

Indiretas em resinas)

– Remoção de excessos é mais crítica.

– Constitui-se de uma matriz 

resinosa com carga inorgânicas 

tratadas como silano.

– Polimerização: Meio químico.
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MATERIAIS PARA CIMENTAÇÃO - HIDROCOLÓIODES REVERSÍVEIS

-HIDROCOLÓIDES = hidro + colóide (Colóide que contém água como fase 

dispergente)

•COLÓIDES ou sistemas coloidais são misturas heterogêneas em que o 

diâmetro médio das partículas do disperso se encontra na faixa de 10 a 1.000 

ângstrons.

•DISPERSO: em uma dispersão coloidal é a espécie em menor quantidade.

•DISPERGENTE : é o meio dispersante em uma dispersão coloidal, sendo 

identificado por estar em maior quantidade.

Exemplos: vidro temperado (sol sólido); geléia (gel); sangue (células em 

plasma); leite (gordura em água); chantilly (ar em creme); fumaça (cinzas no 

ar) bruma ou nevoeiro (água em ar).

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



HIDROCOLÓIODES REVERSÍVEIS - AGAR

É (era) um material que passa do estado gel para sol através de aquecimento 

(39 e 48 ºC), tornando-se um líquido viscoso (sol). Não há reação química. 

Histerese: intervalo entre a temperatura de gelificação e temperatura de 

liquefação/solificação. Ótima reprodução de detalhes. Vazamento imediato. 

•Aplicações

-Moldagens totais

-Moldagens de quadrantes

-Moldagens para coroas e pontes

-Material para duplicação em 

laboratório

-Moldagens para PPR

-

•Composição

- Ágar (12 a 15%) – como agente de 

geleificação

- Bórax (0,2%) – melhora a resistência 

e consistência de trabalho

- Sulfato de potássio (1 a 2%) 

- Corantes

- Aromatizantes – conforto

- Água (� 80%)Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



HIDROCOLÓIODES IRREVERSÍVEL - ALGINATO

É um pó que misturado com água passa do estado sol para gel devido à 

reação química. Indicado para moldagens de estudo ou da arcada antagonista 

ao dente preparado. Tem baixa estabilidade dimensional (sofre sinérese, 

embebição e evaporação) e pouca capacidade de reproduzir detalhes.

O componente principal do hidrocolóide irreversível para moldagem é um 

alginato solúvel (alginato de sódio, potássio e amônia). A gelificação ocorre 

devido a uma reação química. O profissional prepara o sol e a temperatura não 

é um fator usado durante este procedimento.

•Tipos – Especificação nº 18 da ADA

• Tipo I (presa rápida):

60seg < geleificação < 120seg

• Tipo II (presa normal):

2,0min < geleificação < 4,5min.

 Desinfecção do molde
•Convencional:

Banho de imersão por 
10min ou spray

Hipoclorito de sódio ou 
glutaraldeídoLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



HIDROCOLÓIODES IRREVERSÍVEL - ALGINATO - GELEIFICAÇÃO

LEMBRETE - Quando 15g de pó são misturados com 40 mL de água, 

geralmente a geleificação ocorre em torno de 3 a 4 minutos na temperatura

ambiente (20 ºC).

É medido desde o início da manipulação do material até o momento da presa.

Deve permitir que o profissional misture o material, carregue a moldeira e 

posicione-a na boca do paciente. 

Tempo de presa: O tempo de presa corresponde ao intervalo desde o início da 

manipulação até o material apresentar um grau de polimerização ou de 

geleificação suficiente para garantir que o material esteja predominantemente 

elástico e que, portanto, pode ser removido da boca e garantir a recuperação 

elástica esperada para aquele material. O ideal é que o tempo de presa seja o 

mais curto possível, para que o paciente não fique muito tempo com a moldeira 

na boca, mas, como o tempo de presa engloba também o tempo de trabalho, 

é preciso balancear estas necessidades. @CONCURSEIRADAODONTOLOGIALicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ELASTOMEROS

mo materiais elastoméricos (borrachóides) não aquosos para moldagens 

odontológicas.

Existem quatro tipos de elastômeros utilizados como materiais de moldagem: 

os polissulfetos, os silicones que polimerizam por condensação, os silicones 

que polimerizam por adição e os poliéteres.

Associação Dentária Americana reconhece apenas três tipos de materiais 

borrachóides, onde a classificação é baseada em propriedades elásticas 

selecionadas e nas alterações dimensionais dos materiais polimerizados, em 

vez de suas características químicas de reação de polimerização. Subdivide 

cada grupo em quatro classes de viscosidade: 

pesada ou massa (muito viscosa), 

regular (viscosidade média), 

leve (baixa viscosidade/fluida) e muito leve (muito fluida).
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POLISSULFETO

Ingrediente básico é uma mercaptana polifuncional. Forma ligações cruzadas 

em função de agentes oxidantes, sendo o dióxido de chumbo o mais utilizado, 

provocando também um aumento na cadeia polimérica. A reação de

polimerização é exotérmica.

Pasta base: polímero de polissulfeto (mercaptana), agente de carga (litopone e 

dióxido de titânio), dibutil ftalato (plastificante conferindo viscosidade) e enxofre. 

Pasta catalisadora ou aceleradora (reagente): dióxido de chumbo 

Para espatulação, comprimentos iguais das duas pastas sobre uma placa de 

vidro. Possui tempo de trabalho longo. 

O molde deve ser vazado imediatamente.

Três viscosidades (espec. 19 da ADA)

– Classe 1 Consistência pesada

– Classe 2 Consistência regular

– Classe 3 Consistência leve

Desinfecção do molde
• Imersão por 10min em uma 

solução de hipoclorito de 
sódio a 10%Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



SILICONES POLIMERIZADOS POR CONDENSAÇÃO

Elastômero formado através da ligação cruzada entre os grupamentos termi-

nais do polímero de silicone o silicato alquímico. Nota-se que o álcool etílico é 

formado como subproduto desta reação de polimerização, quando sua evapo-

ração subseqüente provavelmente determina uma maior contração que acon-

tece nestes silicones borrachóides.

Conceito: endurecimento (presa) não significa polimerização ou cura. Após o 

endurecimento, o molde pode ser removido da boca sem que haja deforma-

ções permanentes, todavia a reação ou cura é continuada por até duas sema-

nas, com conseqüente deformação. Assim, os moldes obtidos por meio deste 

silicone deverão ser vertidos imediatamente.  Tipos:

– Pesado (consist. pesada): massa/pasta 

ou líquido

– Regular (consist. regular): pasta/pasta 

ou líquido

Tempo para esperar para vazar
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SILICONES POR ADIÇÃO (polivinil siloxanas ou polissiloxanas vinílicas)

Tanto a pasta base quanto à catalisadora contem um silicone vinílica. Se 

mantido um bom equilíbrio de reação entre o silicone vinílica e a silicone híbrido, 

não haverá nenhum subproduto de reação, porém um desequilíbrio causará a 

produção do gás hidrogênio causando bolhas na superfície do molde e vazios 

na superfície do modelo.

• Tipos

– Pesado (consist. pesada): massa/pasta ou pasta

– Regular (consist. regular): pasta/pasta

– Leve (consist. leve): pasta/pasta

Desinfecção do molde
• Imersão em uma solução de 

hipoclorito a 10% ou de 
glutaraldeído a 2% por 

10 a 15 min.

Tempo para esperar para vazar
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POLIÉTER

Polimerizado através de uma reação entre um anel de aziridino que se unem 

as partes terminais das moléculas de poliéter.

Possui alta rigidez após polimerização. 

Não apresenta formação de subprodutos. Tempo de trabalho curto.

Tipos

– Regular (consist. regular): pasta/pasta

Composição

Pasta base

• Poliéter com peso molecular baixo e 

com grupos terminais de etileno amina

• Sílica coloidal – agente de carga

• Éter glicólico ou ftalato – plastificante

Desinfecção do molde
Imersão por menos de 10 min. 

em glutaraldeído a 2 %, ou 
qualquer outro desde 

que seja breve.

Pasta catalizadora

• Éster sulfônico ácido, aromático

• Sílica coloidal – agente de carga

• Éter glicólico ou ftalato – plastificanteLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



PASTA ZOE

Material anelástico, indicado para moldagens de rebordos. Possui estabilidade 

dimensional satisfatória.

Bálsamo do Canadá: neutraliza a ação irritante do eugenol, tem propriedades 

emolientes e auxilia a textura da pasta

Azeites (Oliva, linhaça, minerais) que dão textura à pasta e plasticidade, 

embora retardem o tempo de presa

Corpos untuosos (lanolina, vaselina, parafina) similar a função dos azeites

Aceleradores: sais metálicos (cloreto de magnésio, óxido de magnésio, 

acetato de zinco)

Anilinas para dar cor

Essências aromáticas

Tempo de presa: varia com as proporções da mistura, tempo de espatulação, 

temperatura, umidade do ambiente, aceleradores e retardadores empregados 

na composição da pasta.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



GODIVA

Material anelástico. Pode ser: 

tipo I: godiva para moldagem de desdentados. 

Tipo II: para moldagem como moldeira individual.

Composição: é uma mistura de resinas e ceras termoplásticas, de partículas de 

carga e um agente corante. Ao se variarem as proporções dos vários ingredien-

tes, pode-se ter compostos com propriedades físicas diferentes. As resinas e 

ceras amolecem com o calor e fornecem fluidez e coesão, a carga dá o volume, 

permitindo uma consistência de trabalho adequada. O ruge produz uma carac-

terística de cor marrom-avermelhado e ele é o pigmento mais comum.

Principais indicações:

• Bocas desdentadas

• Moldagem com anel de cobre

• Selamento periférico

Características importantes:
• Amolecimento pelo calor (água 
quente ou chama)
• Condutividade térmica baixa: 
demora para esfriar
• Verter gesso até 1 hora após a 
moldagemLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Guias de Desoclusão
Guia condilar: inclinação da parede posterior da eminência articular ou parede 

anterior da cavidade articular. Quando a 

inclinação da trajetória dos côndilos é 

menos inclinada na protrusão, as cúspides 

devem ser mais baixas. Quanto maior a 

inclinação na trajetória dos côndilos, mais 

altas as cúspides.

Guia em Incisivo: face vestibular dos incisivos 

centrais e laterais inferiores percorrem a face 

palatina dos incisivos centrais superiores. 

Proteção articular: movimento condilar para baixo e para frente. Existe uma 

relação entre a angulação da configuração oclusal palatina dos incisivos 

superiores e a guia condilar.
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TRESPASSE

Trespasse vertical ou overbite maior- 

cúspides posteriores mais altas. 

Trespasse horizontal overjet maior – 

cúspides posteriores mais baixas.

Guia incisal, guia condilar e altura de 

cúspides são relacionadas.
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Guias de Desoclusão
Fenômeno de Christensen: espaço surgido entre os dentes posteriores 

antagonistas (desoclusão posterior) quando da posição de topo entre incisivos.

Oclusão mutuamente protegida: Os dentes posteriores protegem os 

anteriores e os anteriores protegem os posteriores.

Guia em Canino: quando durante o movimento de lateralidade apenas os 

caninos do mesmo lado se tocam, desocluindo todos os demais dentes. 

Movimento - côndilo do lado de trabalho: para trás, para fora e para cima; 

côndilo do lado de balanço: para frente, para baixo e para dentro.

Ângulo de Bennet: ângulo formado pelo prolongamento da trajetória do 

côndilo do lado de balanço com o plano sagital mediano (observado no plano 

horizontal).
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Guias de Desoclusão
Movimento de Bennet: é o movimento de deslocamento lateral realizado pelo 

corpo da mandíbula durante o movimento de lateralidade, que observado pelo 

movimento do côndilo de trabalho.

Plano de Frankfurt (Von Hering): em norma lateral, projeta-se bilateralmente 

dos pontos craniométrico Pórion (Po) ao à borda inferior da cavidade orbitária 

esquerda. referência análoga à base do crânio.

Plano de Camper: em norma lateral, projeta-se do ponto craniométrico Pórion 

(Po) à Espinha Nasal Anterior (Ena); Apresenta paralelismo relativo com o 

plano oclusal, em um nível mais superior.
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Curvas de Compensação
- existem para preservar a integridade do sistema estomatognático em função 

do padrão de movimentação mandibular.

•Curva de Spee: projeta-se no sentido ântero-posterior.

•Curva de Wilson: inclinação que os dentes posteriores inferiores possuem 

para lingual.

•Curva de Monson/Teoria esférica de Monson: superfície oclusal dos 

inferiores representada por um segmento de esfera com 10 cm de raio,

- centro na glabela,

- curvas de compensação,

- longo eixo dos dentes convergentes.
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Conceitos das relações articulares e oclusais

• Relação Central (cêntrica): posição estritamente articular, onde os côndilos 

tendem a se posicionar em uma região central da cavidade articular com os 

discos devidamente posicionados em suas bandas articulares, quando a 

vertente articular anterior do côndilo está posicionado contra a parede posterior 

da eminência exigindo o mínimo de atividade muscular (contração passiva).

•Máxima Intercuspidação Habitual (MIH): posição estritamente dental, onde se 

apresenta o máximo de contatos interdentais; o ideal seria coincidir com a ROC.

•Oclusão Central (cêntrica) ou Relação de Oclusão Cêntrica (ROC): relação de 

contato dental que preserva um posicionamento centralizado dos côndilos na 

cavidade articular. Esta seria uma posição ideal para grandes reabilitações.
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Conceitos das relações articulares e oclusais

•Dimensão Vertical de Repouso (DVR): distância entre dois pontos na face 

quando o indivíduo encontra-se em RC.

•Dimensão Vertical de Oclusão (DVO): distância entre dois pontos na face 

quando o indivíduo apresenta relação de contato dental.

•Espaço Funcional Livre (EFL): é a distância equivalente a diferença entre a 

DVR e a DVO. Pode variar de 1 a 10mm!
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Articuladores
Aparelho destinado à fixação dos modelos de gesso, para registrar as relações 

intermaxilares em três dimensões e reproduzir os movimentos mandibulares de 

interesse protético.

• Objetivos: Diagnóstico, Planejamento e Reabilitação.

• Classificação American Dental Association (ADA):

1) Articuladores Não Ajustáveis:

- movimentos de bisagra,

- “charneiras” ou “dobradiças”,

- eixo terminal de rotação fixo;

2) Articuladores de Trajetória Condilar 

Fixa:

- guia e distância intercondilar fixas,

- ajustes em movimentos excêntricos;

3) Articuladores Semi-ajustáveis:

- registros dos movimentos mais 

comuns,

- possibilidade de uso do arco facial,

- ajuste do guia condilar e incisal,

- ajuste dos movimentos latero-

protrusivos;

-ARCON / NÃO-ARCON
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MOLDAGEM

MOLDAGEM

 ato de moldar positivo, reprodução 
da anatomia

MODELO

 negativo, 

reprodução da 

anatomia no material 

de moldagem

MOLDE
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MOLDAGEM EM PRÓTESE TOTAL

•Moldagem inicial ou anatômica (estática): alginato ou godiva placa (54°C)-

compressiva

•Molde: impressão negativa

•Produto: modelo inicial, anatômico.

•Finalidade: obter a configuração geral da área basal e também o aspecto da 

fibromucosa que circunscreve.

•Área basal (área basal da dentadura): extensão máxima da boca desdentada 

que poderá ser recoberta pela dentadura.

Conseqüências de uma prótese com sobre-extensão da sela: desconforto, 

deslocamento da peça, machucaduras no

fundo de saco (inserções musculares), hiperplasia.

Conseqüências de uma prótese com sub-extensão da sela: retenção 

comprometida.
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ZONAS DAS ÁREAS BASAIS DE PENDLETON -  MAXILA DO MODELO 

• Zona de suporte principal: região destinada a suportar a carga mastigatória, 

ocupando a região da crista do rebordo alveolar em toda sua extensão.

•Obs: forma do rebordo- triangular/ovóide e quadrado

• Zona de suporte secundário: zona auxiliar de absorção de carga e 

responsável pela imobilização da prótese no sentido horizontal, estendendo-se 

ao longo das vertentes vestibular e palatina dos rebordos.

• Zona do selado periférico: faixa de 2-3 mm de largura que contorna a área 

basal em toda sua sinuosidade com exceção da parte posterior; continuação 

de zona anterior, e revestida com fibromucosa móvel. Função de manter o

vedamento periférico.

• Zona do selado posterior: localizam-se na divisa entre o palato mole e duro, 

englobando os forames palatinos posteriores e passando sobre a rafe palatina 

em sua porção mais posterior; é uma zona de resiliência variável.

• Zona de alívio-rebordo tipo “lâmina de faca”, rafe.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ZONAS DAS ÁREAS BASAIS DE PENDLETON -  MANDÍBULA DO MODELO 

• Zona de suporte principal: região destinada a suportar a carga mastigatória, 

ocupando a região da crista do rebordo alveolar em toda sua extensão, de uma 

papila piriforme à outra.

• Zona de suporte secundário: zona auxiliar de absorção de carga e 

responsável pela imobilização da prótese no sentido horizontal, estendendo-se 

ao longo das vertentes vestibular e palatina dos rebordos, de uma papila 

piriforme à outra.

• Zona do selado periférico: faixa de 2-3 mm de largura que contorna a área 

basal em toda sua sinuosidade com exceção da parte posterior, papilas 

piriformes; continuação de zona anterior, e revestida com fibromucosa móvel.

Função de manter o vedamento periférico.

• Zona do selado posterior: atrás, 2/3da papila, ou antes, “V”.

• Zona de alívio: rebordo tipo “lâmina de faca”, porção posterior da linha 

oblíqua interna.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ZONAS DAS ÁREAS BASAIS DE PENDLETON  

ZONA DE SUPORTE
SECUNDÁRIO

ZONA DE 
SUPORTE

SECUNDÁRIO

ZONA DE ALÍVIO
ZONA DE ALÍVIO

ZONA DO SELAMENTO 
POSTERIOR

ZONA DO SELAMENTO 
POSTERIOR

ZONA DE SUPORTE 
PRINCÍPAL

ZONA DE SUPORTE 
PRINCÍPALZONA DO SELAMENTO

PERIFÉRICO

ZONA DO SELAMENTO
PERIFÉRICO
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MARCAÇÃO DAS LINHAS DE REFERÊNCIA

LINHA ALTA DO SORRISO
É maracada com o sorriso

forçado do paciente junto ao
lábio superior

LINHA MÉDIA
De acordo com a linha mediana
do corpo, deverá se situar entre
as faces mediais dos incisivos

centrais.

LINHAS DOS CANINOS
Determinará o tamanho

dos dentes no arco dental,
demarcar rente às comi-
ssuras labiais direita e 

esquerda.

LINHA DOS CANINOS
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CLASSIFICAÇÃO DE KENNEDY

Desdentado posterior bilateral Desdentado posterior unilateral

Desdentado intercalar unilateral desdentado anterior (cruza a linha média)Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



DISTRIBUIÇÃO DOS DENTES NA PPR

Puntiforme

Superfície/Espacial Linear Unilateral

Linear Bilateral
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Regras de Applegate
Regra 1 – A área desdentada mais posterior determina a classificação.

Regra 2 – As demais áreas desdentadas que não participaram da determinação 

da classe são denominadas modificação ou subclasse.

Regra 3 –Considera-se apenas o número de áreas desdentadas, não a 

extensão da modificação

Regra 4 – A classe iv é caracterizada pelo espaço protético anterior que cruza 

a linha mediana

Regra 5 – A classificação deve ser feita após as extrações que podem modificar 

a classificação original.

Regra 6 –. Se o 3° molar estiver ausente e não houver a intenção de restaurá-lo 

proteticamente, ele não será incluído na classificação

Regra 7 – Se o 3º molar for utilizado como suporte deve-se considerá-lo.

Regra 8 – Se a área desdentada não precisar ser substituída, não será 
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Desordens Funcionais dos Músculos

Dores profundas e aumento da fadiga - 

câimbra aguda. 

Bell (1986), definiu como contrações 

musculares involuntárias induzidas

pelo SNC e Okeson (1992), acrescen-

tou que se diferencia da contratura pelo 

fato do SNC recrutar unidades motoras 

para contrações contínuas.

Cocontração protetora - Dor na 

contração muscular. 

Frost (1977): Reflexo protetor, pelo 

qual os músculos esqueletais se tor-

nam hipertônicos e dolorosos, quando 

contraídos. 

Okeson (1992), tratamento: remoção 

dos fatores etiológicos, e utilização de 

terapia de suporte, instruindo o 

paciente a restringir o uso da 

mandíbula dentro do limite indolor, 

dieta pastosa, uso de analgésico por 

curto período.

MIO-ESPASMOCONTRATURA MUSCULAR
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Desordens Funcionais dos Músculos

Dor muscular sistêmica em mais de 11 

pontos específicos.

a fibromialgia é uma doença 

generalizada, sistêmica de tecidos 

moles, caracterizada por dor pelo 

corpo. A dor é espalhada.

Fadiga.

Miosite crônica - impulso nervoso.

Tem origem no SNC. É tipicamente

bilateral, e descrita como ‘’pressão de

aperto’’ de moderada intensidade. 

Presença de dor miogênica constante, 

mesmo durante o repouso, 

intensificando-se durante a função.

FIBROMIALGIAMIALGIA NÃO-INFLAMATÓRIA

MIALGIA CENTRALMENTE

MEDIADA
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Desordens Funcionais dos Músculos

McNeill (1993) e Pertes (1995), a

definiram como inflamação muscular

resultante de causa local, por traumas

externos provocados por acidentes

automobilísticos, domésticos ou

esportivos, por tensão muscular

prolongada e por infecções 

provenientes de abscessos dentários.

(“Trigger-Points” ou Pontos Gatilhos)

Embora a fisiopatologia não esteja

bem esclarecida, para Reeves et al. 

(1986), os pontos gatilhos miofasciais 

podem ser caracterizados clinicamente 

como: pontos específicos de 

sensibilidade em uma musculatura 

tensa, na presença de contração 

muscular local em resposta a estímulo 

mecânico na região.

MIOSITEDOR MIO-FASCIAL DE 

PONTOS ÁLGICOS
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Desordens Funcionais das ATMS - Desordem do complexo Côndilo-Disco

Caracterizado pelo deslocamento do 

disco seguido do fracasso em reduzir

ou recapturá-lo durante a translação. O

côndilo é incapaz de passar sob o disco

deslocado, devido ao espessamento da

banda posterior, há uma modificação na

forma do disco de bicôncavo para 

biconvexo e uma diminuição ou perda 

da tensão na inserção posterior.

Refere-se ao estágio em que o disco

é deslocado para posição anterior ou

anteromedial no fechamento e retorna 

aposição mais estável em relação ao

côndilo, durante a abertura. Atividade

secundaria dos músculos mastigatórios

sempre acompanha o deslocamento do

disco, causando dor e limitação da

abertura bucal. O fato mais caracterís-

tico do deslocamento do disco com 

redução é o estalido durante a 

abertura e fechamento mandibular.

DESLOCAMENTO DO 

DISCO COM REDUÇÃO

DESLOCAMENTO DO 

DISCO SEM REDUÇÃO
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Desordens Funcionais das ATMS - Deslocamento do complexo Côndilo-Disco

Caracterizado Deslocamento, também 

conhecido como “travamento aberto” é 

caracterizado pela inabilidade em 

fechar a boca após abertura ampla. 

Isto ocorre mais freqüentemente em 

pacientes com história de 

hipermobilidade, mas pode também 

surgir espontaneamente após bocejar 

ou abertura ampla da boca por tempo 

prolongado.

Durante a abertura normal, à medida

em que o complexo disco-côndilo trans-

lada e se move anteriormente ao longo 

da eminência articular, o disco rotaciona

posteriormente no côndilo. Como 

resultado de abertura excessiva, além 

dos limites normais do ciclo translatório. 

Esta condição é chamada de 

hipermobilidade, mas foi anteriormente

referida como sub luxação ou deslo-

camento parcial.

HIPERMOBILIDADE DESLOCAMENTO DO 

DISCO SEM REDUÇÃO
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Desordens Inamatórias das ATMS

 Sinovite é a inflamação do revestimento

sinovial interno.

Capsulite é a inflamação da camada

externa de fibras da cápsula articular

É a mais comum das disfunções. 

Em ambas as condições pode ocorrer secundariamente um trauma, que 

comprime a ATM, após a abertura de boca prolongada ou após repentina 

extensão ou pressão dos ligamentos capsulares ou discais. Capsulite e sinovite 

podem ser associadas à outras desordens coexistentes na ATM, tais como

deslocamento de disco, hipermobilidade ou luxação. Não é pouco comum 

encontrar resíduos de cartilagem degenerada entre a articulação.

CAPSULITE SINOVITE
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Os tecidos retrodiscais são altamente vascularisados e inervados. Assim sendo, 

eles são incapazes de tolerar forças excessivas. As retrodiscites podem ser 

causadas por trauma externo agudo no mento, forçando os côndilos 

posteriormente contra os tecidos, podendo causar edema inflamatório. 

Isto pode também ocorrer gradualmente como resultado de microtrauma 

repetitivo crônico aos tecidos retrodiscais secundários à perda de suporte dos 

molares OU quando os côndilos estão deslocados posteriormente devido ao

deslocamento anterior do disco.

Sinais e Sintomas clínicos: Esta condição causa dor constante e palpação 

dolorosa posterior e lateral da articulação. A dor aumenta pelo apertamento ou 

pelo movimento da mandíbula para o lado da inflamação, gerando pressão do 

côndilo contra o tecido inflamado.

RETRODISCITES

Desordens Inamatórias das ATMS
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ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS ATMS

Embora semelhante à osteoartrose

em vários aspectos, difere significativa-

mente pela existência da dor devido à

inflamação secundária na ATM. Alguns

pacientes podem desenvolver resposta

inflamatória à sobrecarga da ATM por

razões que não são prontamente 

aparentes. A maioria dos casos de 

osteoartrite tem início gradual e é auto 

limitante. O processo degenerativo, até 

mesmo na ausência de terapia 

definitiva da ATM, parece desaparecer 

dentro de um período de 3 anos.

É a desordem degenerativa não

inflamatória da articulação, comprome-

tendo principalmente os tecidos 

articulares e o osso subcondral. 

Enquanto carga média ou sobrecarga 

da articulação pode levar à 

remodelação óssea, a pressão

excessiva sobre a ATM pode resultar 

em degeneração do tecido fibroso 

articular que recobre o côndilo. 

São caracterizados pela ausência de

dor e falta de pontos sensíveis na 

articulação quando palpada. 

OSTEOARTROSE OSTEOARTRITE
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ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS ATMS

Pode ser definida como a “imobilidade ou consolidação de uma articulação 

devido à doença, injúria, ou procedimento cirúrgico”. Na ATM, a restrição dos 

movimentos pode ser causada pela anquilose dos tecidos fibrosos, que é mais 

comum, ou pela anquilose óssea, que é relativamente rara.

DOS TECIDOS FIBROSOS: O tecido fibroso pode aderir o côndilo, o disco, e 

ou tecido retrodiscal na parede posterior da cápsula, fossa ou eminência 

articular. Se o disco estiver fixado à fossa ou ao longo da eminência, a 

translação é restrita. O aspecto clínico freqüentemente lembra o deslocamento 

anterior do disco sem redução.

DOS TECIDOS ÓSSEOS: Esta condição é devida à proliferação de células 

ósseas, causando união de estruturas duras da ATM que resulta em sua 

completa imobilidade. Pode desenvolver como resultado de infecção, fratura

ou desordem inflamatória crônica.

ANQUILOSE
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HORMÔNIOS REPRODUTIVOS E DOR MIOFASCIAL

Tem sido demonstrado que a fase pré-menstrual 

está associada ao aumento da atividade EMG 

(Eletromiografia), a qual pode estar relacionada com a dor.

A fase pré-menstrual parece estar associada a um 

aumento dos sintomas das DTM. 

O estrógeno tem sido considerado um importante fator para certas vias de dor, 

sugerindo que níveis flutuantes de estrógeno podem alterar a transmissão

nociceptiva.

Outro achado interessante com relação às diferenças entre os gêneros é que 

os músculos femininos parecem ter um tempo de resistência menor que os 

músculos masculinos. Não se sabe, porém, se este fator tem algum efeito na 

dor clínica.

Obs: devido as leves diferenças e diversas variações, os registros de EMG não 

devem ser usados para diagnosticar ou monitorar tratamentos das DTMs  Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



DOR MIOFASCIAL E HORMÔNIOS REPRODUTIVOS

Os ruídos articulares são classificados em

simples (estalido) e múltiplos (crepitação), 

podendo ocorrer tanto na abertura como no 

fechamento mandibular. 

O estalido é consensualmente aceito

como sendo, na maioria das vezes, o resultado 

do impacto do côndilo mandibular contra o 

componente temporal da ATM, após sua rápida 

passagem pela banda posterior do disco articular. 

Por sua vez, a crepitação (som de papel sendo amassado) tem sido encontrada 

em conjunto com estágios mais avançados de disfunção temporomandibular, 

geralmente associada com doenças degenerativas 
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TERAPIA COM PLACA OCLUSAL

Placa estabilizadora é a placa miorrelaxante, que deve ser lisa, apresentando 

guias e contatos bilaterais simultâneos e estáveis. Ela também é denominada 

de placa de Michigan é a mais utilizada por causar o menor risco de alterações 

oclusais definitivas ao paciente, como extrusões e migrações patológicas.

Placa de posicionamento anterior, que deve ser lisa com placo inclinado, gera

uma oclusão anteriorizada e é inclinada para o tratamento dos desarranjo de 

disco.

Placa de mordida anterior (front plateau) não deve ser usada por mais de 3 dias.

Placa de mordida posterior, não possui comprovação científica.

Placa povotante é indicado para reduzir a pressão articular.

Placa macia ou resiliente (protetora) é indicada para alívio em pacientes com

sinusite que resultasse em grande sensibilidade dentária resultante das forças 

oclusais fisiológicas e como proteção contra traumatismos nos arcos dentais 

em algumas modalidades esportivas .
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PINO INTRARRADICULAR

remanescente de 
guta percha= 4 mm

proporção de igualdade 
com a coroa clínica 
(incisal até crista óssea)

O pino deve estender-se
por no mínimo metade do
comprimento total da 
raiz suportada por osso.
IDEAL: 2/3 
ACEITÁVEL: 1/2 

Deve existir de 1,5 a
2,5 mm de estrutura
dental coronária, 
conhecido como 
‘’efeito férula’’

As paredes 
circundantes do canal
devem ser desgastadas
no mínimo possível
durante o preparo.
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Términos de preparo em Prótese

A junção entre a parede axial e a gen-

gival é feita por um segmento de círcu-

lo de pequena dimensão (metade do 

chanfrado), apresentando espessura 

para acomodar apenas o metal. 

Indicação: coroa total metálica 

e coroas parciais 3⁄4 ou 4/5.

• Chanferete /chanfro curto - coroa 

metálica, faces linguais e linguoproxi-

mais das coroas metalo-plásticas e

metalo-cerâmicas, C. parciais 3/4 e 4/5

• Desgaste: 1⁄2 da metalocerâmica, 

ou apenas 0,5mm de qualquer liga.

 a junção entre a parede axial e 

gengival é feita por um segmento de 

círculo. 

Indicação: coroas metalocerâmicas 

com ligas básicas.

• Chanfrado - metaloceramica com 

ligas básicas (não áuricas)

• Desgaste: 1,5mm até 2mm 

(0,5mm para metal e 1,0mm 

para cerâmica, no mínimo)

Chanfrado ou Chamfro Chanferete
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Términos de preparo em Prótese

parede axial do preparo 90°com parede 

cervical com biselamento da aresta 

cavossuperficial. 

Indicação: coroas metalocerâmicas 

com ligas áureas, nas suas faces 

vestibular e metade vestíbulo-proximal.

• Ombro biselado - metalocerâmica 

com ligas áureas - permite 

brunimento marginal

• Extensão subgengival- até 1,0mm

• Instrumentos de Black ou pontas 

diamantadas delicadas

• Colar de reforço

 parede axial do preparo em 90°com 

a parede cervical. 

Indicação: coroas de porcelana pura 

(2 mm de desgaste).

• Ombro (90°) - cerâmica pura 

(jaqueta)

• Desgaste: 2,0mm

• Dificuldade de escoar o 

cimento

Ombro ou degrau Ombro ou degrau biselado 
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Saúde peri-implantar
A saúde peri-implantar é caracterizada pela ausência de eritema, sangramento 

a sondagem, inchaço e supuração. Não é possível definir uma profundidade de 

sondagem que indique saúde. A saúde peri-implantar pode existir em torno de 

implantes com suporte ósseo reduzido.

A principal característica clínica da mucosite peri-implantar é o sangramento 

a sondagem delicada. Eritema, inchaço e/ou supuração também podem estar 

presentes. O aumento na profundidade de sondagem é frequentemente obser-

vado na presença de mucosite peri-implantar, devido ao inchaço ou diminuição 

da resistência a sondagem. Há fortes evidências, de estudos experimentais 

em animais e humanos, de que a placa é o fator etiológico desta.
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Peri-implatite
Peri-implantite é uma condição patológica associada à placa e que ocorre nos 

tecidos ao redor dos implantes dentários. Ela é caracterizada por inflamação na 

mucosa peri-implantar e a subsequente perda progressiva do osso de suporte. 

Os locais de peri-implantite exibem sinais clínicos de inflamação, sangramento 

a sondagem e/ou supuração, aumento da profundidade de sondagem e/ou re-

cessão da margem da mucosa, além de perda óssea radiográfica.

Está equivocada a evidência de que a presença de mucosa ceratinizada ao 

redor dos implantes dentários favorece a manutenção da saúde em longo pra-

zo. No entanto, parece que a mucosa ceratinizada pode ter vantagens em rela-

ção ao conforto do paciente e facilidade de remoção da placa.

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Odontopediatria
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MEDO

Em crianças com pouca idade, É muito difícil distinguir o medo da ansiedade. 

Quando está relacionado com o instinto de conservação é denominado de 

medo biológico (fator biológico de defesa e proteção). Do medo biológico, a 

criança poder· passar ao medo psicológico, medo condicionado, ansiedade e 

fobia... normalmente nessa ordem.

•Medo biológico

•Medo psicológico

•Medo condicionado (perda do conte ̇do intelectual)

•Ansiedade

•Fobia.

O medo em Odontologia, este é classificado como objetivo e subjetivo
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MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO DE FRANKL

O método de classificação de Frankl é atualmente o mais empregado para 

avaliar o comportamento. Essa escala divide o comportamento observado entre 

quatro categorias, abrangendo desde o definitivamente positivo até o 

definitivamente negativo.

- Tipo 1 – definitivamente negativo. Rejeição do tratamento, choro vigoroso, 

receio ou alguma outra evidência de negativismo extremo.

- Tipo 2 – negativo. Relutância em aceitar o tratamento, sem cooperação 

alguma, evidência de atitude negativa, mas não pronunciada (emburrado, 

retraído).

- Tipo 3 – positivo. Aceitação do tratamento; às vezes, admoestações, boa 

vontade de obedecer ao cirurgião-dentista, algumas vezes com reservas, mas 

segue as instruções, sendo cooperativo.

- Tipo 4 – definitivamente positivo. Boa comunicação com o cirurgião-dentista, 

interessado nos procedimentos odontológicos, rindo e apreciando a situação.
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MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO DE WRIGHT

O comportamento da criança pode ser dividido em cooperativo, potencialmente 

não cooperativo e com falta de habilidade para cooperar.

Cooperativo: compreende crianças que gostam das consultas, e do profissional, 

enfrentam os procedimentos, possíveis dificuldades e seguem as instruções.

Falta de habilidade cooperativa: É apresentada por crianças menores de três 

anos e aquelas com limitações físicas e mentais, nas quais inexiste capacidade 

de compreensão e comunicação frente ao tratamento odontológico.

Comportamento potencialmente não cooperativo: pacientes que têm 

habilidade para cooperar, mas por algum motivo não colaboram, crianças que 

impõem problemas para a realização e conclusão dos procedimentos 

odontológicos.
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TÉCNICAS BÁSICAS DE ADAPTAÇÃO DO COMPORTAMENTO

A abordagem linguística apropriada É representada pelos comandos usados 

universalmente em Odontopediatria, tanto com a criança cooperativa quanto 

com a não cooperativa.

São associadas a este processo as técnicas específicas do “diga-mostre-faça”,

controle de voz, comunicação não-verbal, reforço positivo e distração. O

dentista deve considerar o desenvolvimento cognitivo do paciente, bem como a 

presença de outros déficits de comunicação (por exemplo, distúrbio de audição), 

ao escolher técnicas específicas. 
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TÉCNICA DIGA-MOSTRE-FAÇA

 È uma técnica de comportamento usada por muitos profissionais de 

odontopediatria para moldar o comportamento da criança. A técnica envolve 

explicações verbais dos procedimentos em frases apropriadas ao nível de

desenvolvimento do paciente (diga); demonstrações para o paciente dos

aspectos visuais, auditivos, olfativos e táteis do procedimento em um ajuste com 

cuidado definido e não ameaçador (mostre); e então, sem desviar da explicação 

e da demonstração, faz-se a conclusão do procedimento (faça). 

O “diga-mostre-faça” é uma técnica usada junto com as habilidades de 

comunicação verbais e não-verbais e reforço positivo.

- Objetivos:

1. ensinar os aspectos importantes da visita odontológica e familiarizar o

paciente com os elementos do consultório;

2. moldar a resposta do paciente aos procedimentos através da 

dessensibilização ante expectativas bem definidas.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



TÉCNICA DA MODELAÇÃO (IMITAÇÃO):

Outra criança de bom comportamento serve de modelo para crianças menores, 

que não conhecem o tratamento odontológico.

- Indicações: Pode ser usado em todos pacientes.

- Contraindicações: Nenhuma.
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TÉCNICA DO CONTROLE DE VOZ

Controle de voz: O controle da voz é uma alteração controlada do volume, do 

tom ou do ritmo da voz para influenciar e dirigir o comportamento do paciente. 

Os pais não familiarizados com esta técnica podem beneficiar-se de uma 

explicação antes de seu uso a fim de impedir um mal-entendido.

-Objetivos:

1. ganhar a atenção e a cooperação do paciente;

2. prevenir o comportamento negativo ou a recusa da criança;

3. estabelecer papéis apropriados na relação “adulto-criança”.

- Indicações: Pode ser usado em todos pacientes.

- Contraindicações: Pacientes com problemas de audição.
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TÉCNICA AVANÇADAS NO CONTROLE DE COMPORTAMENTO - 

ESTABILIZAÇÃO PROTETORA - CONTENÇÃO

 A definição da estabilização protetora é a limitação da liberdade de movimentos 

do paciente, com ou sem sua permissão, a fim de diminuir o risco de ferimento 

ao permitir a conclusão segura do tratamento. A limitação pode envolver uma 

outra pessoa, um dispositivo de imobilização do paciente ou uma combinação 

disso. O uso da contenção protetora tem o potencial de produzir sérias 

consequências, tais como o dano físico ou psicológico, a perda da dignidade, a 

violação dos direitos de um paciente e mesmo a morte. 

A estabilização protetora, com ou sem um dispositivo restritivo, executado pela 

equipe odontológica requer consentimento informado dos pais. ... importante 

obter o consentimento informado e documentado no registro do paciente antes 

do uso da estabilização protetora. OBS: O dentista deve sempre usar a 

estabilização menos restritiva possível, mas que seja segura, eficaz e protetora. 

Suporte de boca em uma criança cooperativa não é considerado cont. protetora.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Contenção da criança: também conhecida como técnica “mão sobre a boca”. 

Ainda aceita, mas com muitas restrições e em condições específicas feitas por 

profissionais experientes. Indicada para crianças histéricas, que não conseguem 

nem ouvir o que o profissional orienta, com capacidade de colaborar e que 

sejam maiores de três anos, mas menores que oito anos. 

A técnica consiste em colocar a mão sobre a boca da criança para que ela 

possa parar de gritar e depois o dentista fala em tom baixo, no seu ouvido 

orientações para que pare de fazer escândalo. Deve-se ter cuidado com o uso 

da técnica em pacientes com incapacidade de colaborar, ou menores de três 

anos, não irão entender o procedimento e continuarão o comportamento. 

Já pacientes maiores de sete anos podem entender a técnica como disputa de 

força. Vale lembrar que o responsável pela criança deve estar ciente do uso da

técnica.

 

TÉCNICA PSICOLÓGICA: TÉCNICA DA MÃO-NA-BOCA
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Essas características são comprovadas pela determinação das distâncias 

intercanino e intermolar. A prevalência no estado de Baume na década de 1950

evidenciou 70% das crianças portadoras de arco do tipo I e 30% de arco do tipo

II na maxila. Na mandíbula, a frequência foi de 63% das crianças com arcos do

tipo I e 37% para o tipo II.

 

Arco tipo Baune (1950) 
ARCO TIPO I ARCO TIPO Ii

Apresentando espaços generalizados

entre os dentes na região anterior.

Sem espaços interincisais, o qual 

será mais estreito transversalmente.
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São diastemas características no arco superior e inferior, denominados por ele

cpmo espaços primatas.

Esses diastemas quando presentes, principalmente no arco tipo II, são 

altamente favoráveis para um bom alinhamento dos dentes permanentes 

anteriores. 

ESPAÇOS PRIMATAS (BAUME, 1950)

Arco Superior: Entre o incisivo e canino 

Arco Superior: Entre o canino e molar 

MESIAL

CANINO

DISTAL
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PLANOS TERMINAIS DOS SEGUNDOS MOLARES DECÍDUOS

A dentição decídua estaria completa depois que os segundos molares decíduos 

entrassem em oclusão, geralmente aos 30 meses de idade. Baume (1950), 

analisando os arcos decíduos superiores e inferiores pelas faces distais dos 

segundos molares decíduos, verificou que este relacionamento mantinha-se 

constante na faixa etária de três a cinco anos, da mesma forma que a relação 

de caninos.

Reconhece-se que a relação das faces distais dos segundos molares decíduos 

ser ve como guia para a oclusão dos primeiros molares permanentes.

O plano terminal reto pode evoluir para classe I, ou ainda para topo a topo e 

posteriormente os molares se intercuspidam evoluindo para classe I. 

Pode ocorrer, com menor frequência, evolução para classe II. 

O degrau mesial evolui com maior frequência para classe I e com menor 

frequência para classe III. 

O degrau distal evolui para classe II. 
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PLANOS TERMINAIS DOS SEGUNDOS MOLARES DECÍDUOS
PLANO CARACTERÍSTICA

As faces distais dos dentes superiores e inferiores estão 

nivelados e, portanto, situadas no mesmo plano vertical.

A face distal do molar inferior está mais mesial com 

relação ao superior.

A face distal do molar inferior está mais distal do que a

superior.

A. Vertical reto ou

nivelado

B. Degrau mesial

C. Degrau distal

76% dos casos 14% dos casos 10% dos casosLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ANÁLISE VERTICAL

Face oclusal e incisal no mesmo plano

Ausência da curva de Spee e curva de Wilson

Implantação vertical na base óssea

Caracteristicas verticais na dentadura decídua

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ESTÁGIOS DE NOLLA
ESTÁGIO 0

ESTÁGIO 7

ESTÁGIO 9

ESTÁGIO 8

ESTÁGIO 10

ESTÁGIO 6

ESTÁGIO 1

ESTÁGIO 2

ESTÁGIO 3

ESTÁGIO 4

ESTÁGIO 5

AUSÊNCIA
DE CRIPTA COROA 

COMPLETA

1/3 DA RAIZ 
COMPLETA

2/3 DA RAIZ 
COMPLETA

RAIZ QUASE 
COMPLETA 
MAIS ÁPICE

ABERTO

RAIZ 
COMPLETA 
COM ÁPICE
FECHADO

PRESENÇA
DE CRIPTA

INÍCIO DA 
CALCIFICAÇÃO

1/3 DA COROA
COMPLETA

2/3 DA COROA
COMPLETA

COROA QUASE
COMPLETA
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Cronograma de Erupção - Dentes Permanentes

1º MOLAR
15 MESES

1º MOLAR
16 MESES

2º MOLAR
24-29 MESES

2º MOLAR
18 MESES

INCISIVO 
LATERAL

9-11 MESES

INCISIVO 
LATERAL

6 - 8 MESES

INCISIVO 
CENTRAL

8 - 10 MESES

INCISIVO 
CENTRAL

6 - 8 MESES

CANINO
17 MESES

CANINO
16-18 MESES
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Cronograma de Erupção - Dentes Permanentes

1º MOLAR
6-7 ANOS

1º PRÉ-MOLAR
10-11 ANOS

2º PRÉ-MOLAR
10-12 ANOS

2º MOLAR
12-13 ANOS

3º MOLAR
17-30 ANOS

INCISIVO 
LATERAL
8-9 ANOS

INCISIVO 
CENTRAL
7-8 ANOS

CANINO
11-12 ANOS

1º MOLAR
6-7 ANOS

1º PRÉ-MOLAR
9-11 ANOS

2º PRÉ-MOLAR
10-12 ANOS

2º MOLAR
11-12 ANOS

3º MOLAR
17-30 ANOSINCISIVO 

LATERAL
7-8 ANOS

INCISIVO 
CENTRAL
6-7 ANOS

CANINO
9-11 ANOSLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



PLANOS TERMINAIS DOS SEGUNDOS MOLARES DECÍDUOS

A dentição decídua estaria completa depois que os segundos molares decíduos 

entrassem em oclusão, geralmente aos 30 meses de idade. Baume (1950), 

analisando os arcos decíduos superiores e inferiores pelas faces distais dos 

segundos molares decíduos, verificou que este relacionamento mantinha-se 

constante na faixa etária de três a cinco anos, da mesma forma que a relação 

de caninos.

Reconhece-se que a relação das faces distais dos segundos molares decíduos 

ser ve como guia para a oclusão dos primeiros molares permanentes.

O plano terminal reto pode evoluir para classe I, ou ainda para topo a topo e 

posteriormente os molares se intercuspidam evoluindo para classe I. 

Pode ocorrer, com menor frequência, evolução para classe II. 

O degrau mesial evolui com maior frequência para classe I e com menor 

frequência para classe III. 

O degrau distal evolui para classe II. 
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Análise da dentição mista em uma perspectiva anteroposterior 

entre os arcos dentários

O autor que melhor e mais intensamente estudou a dentição mista foi Hays N. 

Nance. Ele chegou a conclusão de que a soma 

dos diâmetros mésio-distais de caninos e 

molares decíduos era maior do que a soma dos

di‚metros mésio-distais de caninos e pré-molares 

permanentes, e que, portanto, havia um 

encurtamento do arco quando da transição da

dentição mista para a dentição permanente. 

Essa diferença de diâmetro que é de 

1,8 mm na maxila e 3,4 mm na mandíbula 

foi chamada de “Leeway space” ou 

Espaço Livre de Nance.

 

1,8

3,4
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Técnica restauradora empregada em lesões dentinárias, que dispensa o uso 

de anestesia, isolamento absoluto e instrumentos rotatórios.  Apenas instru-

mentos manuais são utilizados para a remoção da maior parte do tecido afe-

tado (amolecido, desmineralizado e irreversivelmente lesado) pela doença cá-

rie. Abordagem de mínima intervenção que procura preservar o máximo de 

estrutura dentária e emprega materiais adesivos nas restaurações, rotineira-

mente os cimentos ionoméricos. Por dispensar o uso de anestesia e instru-

mentos rotatórios, a técnica do ART aumenta a probabilidade de maior coope-

ração obtida pelo paciente, reduzindo o tempo operatório, evitando as fobias 

relacionadas a punções, ruídos e vibrações e, consequentemente, gerando 

menor ansiedade. O ART é um programa desenvolvido pela OMS (Organiza-

ção Mundial de Saúde) para países economicamente menos favorecidas ou 

marginalizadas. O ART modificado embora necessite de equipamentos dispo-

níveis, pode ser a escolha no atendimento no serviço público ou privado.

TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO
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Endodontia
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A polpa é um tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado e inervado, 

constituído de células, matriz extracelular, vasos sanguíneos e nervos. Suas 

principais funções são: Formativa (odontoblastos), Sensitiva (inervação 

sensorial), Nutritiva (vascularização pulpar), Defensiva (produção de dentina 

terciária e/ou esclerosada; dentes com polpas sadias são bastante resistentes 

à infecção bacteriana).

O odontoblasto é mais numeroso na região coronária da polpa e menos 

numeroso na região radicular. Outras células também estão presentes na polpa, 

como os fibroblastos, células-tronco mesenquimais indiferenciadas e as células 

de defesa. O fibroblasto é a célula mais abundante da polpa, é responsável 

pela produção e manutenção do colágeno. Estas células podem se diferenciar 

em células semelhantes a odontoblastos em resposta à injúria e à estimulação.

Colágenos tipo I e III correspondem à maioria do total de colágeno do tecido 

pulpar.

Polpa
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A cavidade pulpar é a cavidade anatômica contida no interior do dente, 

circundado por dentina e que aloja o órgão pulpar. Sua anatomia é semelhante

à anatomia externa do dente, ela é dividida em:

Câmara Pulpar - Parte correspondente a coroa. Apresenta seis paredes de 

acordo com as faces da coroa: V, L, M, D, Oclusal (teto) e cervical (Soalho). Nos

dentes unirradiculares, o soalho é virtual, isto é, câmara e canal continuam sem

limite nítido. O teto apresenta reentrâncias chamadas divertículos, que 

correspondem às cúspides e são ocupadas pelos cornos pulpares.

Canal Radicular - Parte correspondente à raiz. Acompanha a 

forma da raiz e é dividida em três terços: Cervical, médio e 

apical. O forame apical é a principal abertura do canal 

radicular no periápice e é revestido por cemento. Segundo

Burch e Hulen (1972), 83% dos canais não terminam junto 

ao ápice radiográfico, mas sim de forma para-apical.

Cavidade Pulpar

câmara
pulpar

canal 
radicular

cavidade
pulpar
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Periápice radicular - É composto por ápice radicular, ligamento periodontal 

apical e osso alveolar apical. Confere sustentação, inserção e equilíbrio 

dinâmico ao dente, além de desempenhar função nutritiva, nervosa e defesa. 

Possui grande potencial de reparo.

Ápice Radicular - Parte final da raiz compreende o canal radicular apical, 

forame apical, ramificações apicais, cemento apical, dentina radicular apical,

polpa radicular apical e junção cementodentinária apical.

Zona Crítica Apical - Região nos 3-4mm apicais da raiz. É chamada zona crítica

apical por ser uma região que contém o maior número de túbulos dentinários e

de ramificações do canal principal. Além disso, compreende a parte final do 

canal dentonário, início do canal cementário (limite CDC) e a saída foraminal.

Essa raiz pode ser ser sinuosa e curva.  

Ápice Radicular
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A - Limite canal-dentina-cemento(CDC): Compreende a parte final do canal 

dentinário e início do canal cementário. É o ponto de maior constrição do canal

radicular, e, segundo Leonardo e Leal (2005), esse deve ser o limite de atuação

do endodontista.

B - Forame Apical - É a principal abertura apical do canal radicular em que os 

tecidos pulpar e periodontal se comunica. É através do forame apical que vasos

e nervos penetram no interior do canal

radicular.  

Zona crítica Apical

A

B

DENTINA

POLPA

COTO
PULPAR

CEMENTO
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No geral, o apice pulpar encontra-se completamente formado após 3 a 5 anos 

após a completa erupção dental. As modificações Ocorrem geralmente com o 

avanço da idade ou resultado de lesões nos tecidos dentinários. São elas:

- Esclerose Dentinária

- Dentina de reparação.

- Volume da polpa.

-Calcificação pulpar. 

Em relação ao dente ‘’velho’’, o ‘’jovem’’ tem as seg. caracteristicas:

- Cavidade ampla.

- Espessura delgada da dentina.

- Dentina ainda a ser formada.

Modicações Estruturais do complexo pulpo 
Dentinário com a Idade

- Espessura da dentina

- Diâmetro dos canalículos

- Fibrosamento da polpa.

- Grande capacidade de reparação.

- Canalículos amplos.

- Rica inervação e vascularização.
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O tecido pulpar é bastante inervado, podendo ter de 1.000 a 2.000 nervos 

penetrando e um único dente – 80% amielinizados e 20% mielinizados.

A inervação sensorial da polpa é realizada por 3 tipos principais de fibras 

nervosas: A-β, A-δ e C.

A-β (beta): mielinizadas, rápida velocidade de condução, estão em menor 

número percentual.

A-δ (delta): mielinizadas, rápida velocidade de condução, baixo limiar de 

excitabilidade. Elas mediam dor aguda e transitória, como a sensibilidade 

dentinária.

C: amielínicas, baixa velocidade de condução, alto limiar de excitabilidade. 

Quando estimuladas, produzem dor excruciante, lenta, difusa, característica 

de pulpite irreversível. As fibras tipo C são mais resistentes ao aumento de 

pressão tecidual e à hipóxia quando comparadas às do tipo A.

Inervação da Polpa
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É o tecido mineralizado que representa o maior volume do dente. Tipos:

- Dentina primária: Forma-se durante o desenvolvimento do dente até o 

fechamento do ápice radicular. Compreende a dentina do manto e a 

circumpulpar.

- Dentina do manto: primeira dentina sintetizada pelos odontoblastos 

recém-diferenciados, localizada abaixo do esmalte e do cemento.

-Dentina circumpulpar: Após a mineralização da dentina do manto, os 

odontoblastos começam a se deslocar centripetamente, formando a dentina

circumpulpar. Representa o maior volume do dente e se estende até a 

pré-dentina.

- Dentina secundária

Dentina terciária.

- Pré-dentina: É uma camada de dentina não mineralizada, localizada entre os

odontoblastos e a dentina circumpulpar.

Dentina
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São revestidos pela lâmina limitante - Material orgânico e hipomineralizado. 

Dentro dele encontramos os processos odontoblásticos, fluído dentinário e 

constituintes orgânicos. Próximo da polpa existem mais túbulos dentinários e 

com maior calibre do que a região mais externa da dentina. 

Dentina intratubular (peritubular): Delimita os túbulos dentinários. É altamente

mineralizada e mais rígida que a dentina intertubular. É depositada na parede

do túbulo de maneira fisiológica, ao longo de toda a vida.

Dentina Intertubular: Distribui-se entre os túbulos

dentinários, e é formada principalmente por colágeno,

que forma uma toalha em que se depositam os 

cristais de hidroxiapatita. Constitui a matriz orgânica

da dentina.

Dentina interglobular - São áreas onde houve 

completa mineralização da dentina, 

Túbulos Dentinários

Dentina Peritubular

Dentina Intertubular
Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Ramicações Pulpares
a. Canal principal

b. Canal Colateral ou

bifurcado

c. Canal Lateral ou 

adventício

d. Canal secundário

e. Canal acessório

f. Canal Interconduto ou 

intercanal 

g. Canal recorrente

h. Canais reticulares.

i. Deltas

j. Canal Cavo-interradicular

Incisivos Superiores são 

os dentes que apresentam 

menor número de 

ramificações.

Pré-molares e molares são 

os dentes com mais 

ramificações.

As ramificações são mais 

frequentes no terço apical. 

Incidência das ramificações: 

Deltas > Canal secundário > 

Canal lateral.

a c

d

e

f
g

h

i

j

b
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a. Canal principal - Mais amplo e importante.

b. Canal Colateral ou bifurcado - Corre paralelamente ao principal, alcança o 

ápice e possui menor calibre.

c. Canal Lateral ou adventício - Sai do canal principal até a superfície externa do 

dente. 

d. Canal secundário - Sai da porção apical do canal principal até o pericemento.

e. Canal acessório - Deriva de um canal secundário até o perimento apical.

f. Canal Interconduto ou intercanal - Pequeno canal que comunica entre si 

canais principais bifurcados ou secundários. 

g. Canal recorrente - Sai do canal principal e retorna ao canal principal.

h. Canais reticulares - Ramificações do intercanal com um aspecto reticulado. 

i. Deltas - Múltiplas derivações junto ao ápice que originam forames múltiplos.

j. Canal Cavo-interradicular: Emana da câmara pulpar nas bi ou trifurcações até

atingir o ligamento periodontal. Comum em dente decíduos.

Ramicações Pulpares
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Testes pulpares

- Térmico - 

Cavidade: Por meio de brocas, sonda exploradora e colher de dentina.

Testes perirradiculares

- Percussão e palpação - A palpação é feita com o dedo indicador. A percussão

inicia com o indicador e depois com o instrumental.

 

Testes em endodontia

CALOR: Pode ser aplicado por meio de bastão de guta-percha 

aquecido(76 ºC) ou pela fricção de uma taça de borracha sobra a 

superfície V do dente.

FRIO: Pode ser com bastões de gelo (0 ºC), neve carbônica ou gelo 

seco(-78 ºC) ou spray refrigerante como o tetrafluoretano ou 

diclorodifluormetano(Endo-Ice), a (-30 ºC).

ELÉTRICO: É utilizado com um pulp Teter.
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Diagnóstico das Alterações Pulpares e Perirradiculares
Pulpite 

Reversivível

(Hiperemia).

Necrose

Pulpar

Alterações

Perirradiculares

Periodontite Apical AgudaPeriodontite Apical 

Crônica

Abcesso Perirradicular

Crônico (Periodontite 

apical supurativa) Celulite

Abcesso

Fênix

Abscesso Perirradicular Agudo

(Periodontite supurativa aguda)

Pulpite Irreversivível

- PI sintomática inicial (Pulpite

 serosa aguda).

- PI sintomática Avançada

(Pulpite aguda purulenta)

- PI assintomática

(Pulpite crônica ulcerada)
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1. HIPEREMIA PULPAR (Pulpite focal reversível).

2. PULPITE AGUDA           PULPITE AGUDA SEROSA. 

                                           PULPITE AGUDA PURULENTA.

Na pulpite aguda (forma fechada), em que a polpa não se comunica com o 

meio exterior, o desfecho da inflamação dá-se rapidamente e os fenômenos de 

pericementite são mais perigosos.

3. PULPITE CRÔNICA HIPERPLÁSICA.

4. PULPITE CRÔNICA ULCERATIVA. 

Na pulpite crônica (forma aberta), a polpa comunica-se com o meio bucal e 

nesta condição, à medida que os exsudatos são formados, vão sendo drenados

para o exterior. Nesse caso, os sintomas subjetivos atenuam-se e a morte 

pulpar requer tempo. Concomitantemente, surgem reações no periápice. 

 

Diagnóstico das pulpotatias
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Também chamada de pulpite focal reversível. Fenômeno vascular (leve 

alteração inflamatória da polpa), que pode involuir após a remoção da causa. 

Presença de vasos sanguíneos dilatados, repletos de hemácias. com discreto 

edema. 

- SINAIS E SINTOMAS: É usualmente assintomática. Conduto, o paciente pode

acusar dor aguda, rápida, localizada e fugaz, que cessa depois da remoção do 

estímulo (dor intermitante). Dentina exposta sensível às substâncias açucaradas,

(pressão osmótica), dentes sensíveis as mudanças de temperatura.

-TESTES PULPARES: Ao calor: dor tardia ou aguda e 

imediata que passa com a remoção do estímulo. Ao frio:

dor aguda, rápida e localizada que passa após o estímulo.

Teste elétrico: Parecido com o dente normal. Positivo para o

teste de cavidade.

-TESTE PERIRRADICULAR: Negativo (percussão e palpação). 

Pulpite Reversível (Hipermia)
Processos patológicos

pulpares
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Estágio inicial da pulpite, pode-se observar congestão, edema infiltração 

moderada de neutrófilos, desorganização da camada odontoblástica, infiltração 

de exsudato hemorrágico (pulpite aguda hemorrágica).

- SINAIS E SINTOMAS: Dor aguda e intermitente de longa duração, provocada

ou espontânea que persiste após a remoção da causa.  

-TESTES PULPARES: Em alguns casos pode ser ALIVIADA PELO CALOR e 

exacerbada pelo frio.  A dor aumenta com o aumento da irrigação cefálica 

(paciente deitado). Teste elétrico: Responde a altas correntes 

Positivo para o teste de cavidade.

-TESTE PERIRRADICULAR: Negativo (percussão e 

palpação).

- TRATAMENTO:

Tratamento endodôntico 

Convencional.

Pulpite Irreversível Sintomática Inicial(Pulpite Aguda Serosa)

Dor ao frio

Longa Duração

Intermitente
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Inflamação exsudativa caracterizada pela formação de áreas de abscesso na 

polpa dental. Predominância de polimorfonucleares no exsudato, formação de 

microabscessos com pus provenientes da desintegração de leucócitos, 

bactérias e desorganização do tecido.

- SINAIS E SINTOMAS: Dor provocada aguda de longa duração ou mesmo

espontânea. Pode se apresentar de forma mais intensa, contínua e difusa. 

-TESTES PULPARES:  Em alguns casos, pode ser aliviada pelo frio e 

exarcebada pelo calor. Teste elétrico: Responde a altas 

correntes. Positivo para o teste de cavidade.

-TESTE PERIRRADICULAR: Negativo (percussão e 

palpação).

- TRATAMENTO:

Tratamento endodôntico 

Convencional.

Pulpite Irreversível Sintomática Avançada (P. aguda purulenta)

Dor ao calor

Longa Duração

Espontânea
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ULCERATIVA: Histologicamente pode-se observar principalmente 

linfócitos e plasmócitos, capilares dilatados, fibras colágenas 

em feixes e microabscessos.

- Sinais e sintomas: Apresenta comunicação da cavidade 

com o meio bucal. A superfície da polpa transforma-se em 

uma ulcera tópica de aspecto granulomatoso que sangra 

facilmente.    

- Testes pulpares: Apresenta dor provocada ao toque ou mastigação. Cárie

profunda e uma úlcera.

HIPERPLÁSICA: Em pacientes joven, ela pode formar um pólipo. 

É formado um tecido granulomatoso que aumenta de volume e 

cresça em direção a câmara pulpar.

Sinais e sintomas: Dor PROVOCADA ao toque ou mastigação.

Cárie profunda, um pólipo e exposição pulpar.

Pulpite Irreversível Asintomática (Pulpite crônica ulcerativa)
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- SINAIS E SINTOMAS: Dente sem sintomatologia dolorosa e sem 

sangramento. A radiografia pode estar normal ou com espaçamento do espaço

periodontal.   

-TESTES PULPARES:  Sem resposta aos teste de sensibilidade.

Teste elétrico: Sem resposta.

-TESTE PERIRRADICULAR: Negativo (percussão e palpação).

- TRATAMENTO: Tratamento endodôntico convencional.

Necrose Pulpar

Sem resposta

dolorosa 
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A necrose é caracterizada pelo somatório de alterações morfológicas que 

acompanham a morte celular em um tecido. Classificada como:

A) NECROSE DE LIQUEFAÇÃO: Comum em áreas de infecção bacteriana. 

Resulta da ação de enzimas hidrolíticas, de origem bacteriana ou endógena 

(neutrófilas), que promovem a destruição tecidual.

B) NECROSE DE COAGULAÇÃO: Geralmente é causada por uma lesão 

traumática, com interrupção do suprimento sanguíneo pulpar por causa do 

rompimento do feixe vasculonervoso que penetra pelo forame apical, 

ocasionando isquemia tecidual.

C) NECROSE GRANGRENOSA: Quando o tecido que sofre necrose de 

coagulação é invadido por bactérias que promovem a liquefação. Ocorre em

dentes traumatizados, cujas polpas sofreram necrose de coagulação asséptica

e se tornaram infectadas posteriormente.

Necrose Pulpar
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Caracteriza-se hiperemia e presença de infiltrado inflamatório no ligamento 

periodontal. O edema formato pode dilacerar as fibras do ligamento periodontal.

- SINAIS E SINTOMAS: Dor intensa, espontânea e localizada, podendo ser 

relatada sensibilidade ao toque e uma sensação de ‘‘dente crescido’’.

TESTES PULPARES:  Negativos, geralmente a PAA está associada à necrose

pulpar. 

-TESTE PERIRRADICULAR: Positiva à percussão e pode ou não ser positiva a

palpação, dependendo da extensão da resposta inflamatória. 

- TRATAMENTO: Deve-se retirar o dente de oclusão e prescrever analgésico e

anti-inflamatório para alívio da sintomatologia; Após, deve-se realizar 

instrumentação, irrigação e medicação do sistema de canais radiculares com

posterior obturação. 

Periodontite Apical Aguda

Dor à percussão

Dor intensa e

Espontânea
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Presença de reação intensa, localizada e adjacente ao forame apical, devido à

presença de exsudato purulento. Além disso, a fibras periodontais podem ter 

sido dilaceradas devido ao edema.

- SINAIS E SINTOMAS: Dor espontânea, pulsátil, lancinante e localizada, 

podendo ou não apresentar linfadenite regional. febre e mal-estar(Sinais de 

envolvimento sistêmico). Abcesso intra-ósseo: Dor pronunciada. Quando ele 

rompe o periósteo alcançando os tecidos moles supraperiosteais, a dor é 

aliviada.

TESTES PULPARES: Negativos para todos os testes, 

-TESTE PERIRRADICULAR: Positiva à percussão. 

- TRATAMENTO: Drenagem da secreção purulenta via canal, por incisão da 

mucosa ou ambos, e limpeza e desinfecção do

sistema de canais radiculares. Posteriormente,

medicação intracanal e obturação. 

Abcesso Perirradicular Agudo (Periodontite Supurativa Aguda)

Dor à percussão

Dor espontânea
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1. CONFINADO NA REGIÃO APICAL: Manifestações bem sempre severas,

podem estar presentes: Bacteremia transitória, linfadenite regional e elevação 

da temperatura.

2. FASE INTRA-ÓSSEA: O pus, e não drenado pelo canal procura um local de 

escape, como o ligamento periodontal e...

3. FASE SUBPERIOSTEAL: Se acumula sobre o periósteo. Dor exacerbada.

4. FASE SUBMUCOSA: Depois do periósteo ele passa para a mucosa e 

finalmente, forma a fístula

Evolução: Abcesso Perirradicular Agudo
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Uma resposta inflamatória aguda eficaz pode levar a uma resposta crônica. 

Ainda não há reabsorção óssea mas a região periapical apresenta infiltrado 

inflamatório do tipo crônico e componetes do processo de reparo tecidual. 

SINAIS E SINTOMAS: Ausentes,

TESTES PULPARES: Negativos para todos os testes, 

-TESTE PERIRRADICULAR: Negativos.

Achados radiográficos: Espaço do ligamento periodontal normal ou espaçado.

- TRATAMENTO: Limpeza e desinfecção do sistema de canais radiculares. 

Posteriormente, medicação intracanal e obturação. 

Periodontite Apical Crônica

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Presença de reação intensa, localizada e adjacente ao forame apical, devido à

presença de exsudato purulento. Além disso, a fibras periodontais podem ter 

sido dilaceradas devido ao edema.

- SINAIS E SINTOMAS: Dor espontânea, pulsátil, lancinante e localizada, 

podendo ou não apresentar linfadenite regional. febre e mal-estar(Sinais de 

envolvimento sistêmico). Abcesso intra-ósseo: Dor pronunciada. Quando ele 

rompe o periósteo alcançando os tecidos moles supraperiosteais, a dor é 

aliviada.

TESTES PULPARES: Negativos para todos os testes, 

-TESTE PERIRRADICULAR: Positiva à percussão. 

- TRATAMENTO: Drenagem da secreção purulenta via canal, por incisão da 

mucosa ou ambos, e limpeza e desinfecção do

sistema de canais radiculares. Posteriormente,

medicação intracanal e obturação. 

Abcesso Perirradicular Agudo (Periodontite Supurativa Aguda)

Dor à percussão

Dor espontânea
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Pode surgir da cronificação do APA ou ser resultado do lento egresso de 

irritantes do canal radicular para interior de um granuloma com formação de 

exsudato purulento. Associado a fístula intraoral ou extraoral, e, 

histologicamente, podemos identificar zonas de necrose de liquefação 

contendo neutróficos polimorfonucleados desintegrados, envolvidos por 

macrófagos e neutrófilos.

- SINAIS E SINTOMAS: Assintomático.

TESTES PULPARES: Negativos para todos os testes, 

-TESTE PERIRRADICULAR: Negativos. 

- TRATAMENTO: Instrumentação e irrigação seguidos de medicação intracanal.

Após o desaparecimento da fístula, obturação. 

Abcesso Perirradicular Crônico (Periodontite Apical Supurativa)
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Reagudização de uma lesão crônica preexistente.

Quando o abscesso alveolar agudo se desenvolve a partir da exacerbação de 

um granuloma apical ou de um abscesso apical crônico, recebe o nome de 

Abscesso Fenix (o que ressurgiu).

Quando em um caso clínico de AAA, a radiografia mostrar uma grande área de 

rarefação apical, estamos diante de um Abscesso Fênix, porque o abscesso 

apical agudo não provoca, de imediato, área de rarefação.

Abcesso Fênix

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



• Crônico

• Dor localizada.

• Pequeno volume

• Presença de Pus

• Limites bem definidos

• Palpação flutuante.

• Agudo.

• Dor generalizada e intensa.

• Grande Volume

• Ausência de Pus

• Limites difusos

• Palpação endurecida.

Abcesso Celulite
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É o processo patológico perirradicular mais 

comumente encontrado. Caracteriza-se 

pela presença de um tecido de granulação 

com infiltrado inflamatório do tipo crônico, 

associado a elementos de reparação que 

substitui o osso reabsorvido. 

- Sinais e sintomas: Assintomático.

- Testes pulpares: Negativos.

- Testes perirradiculares: Negativos. 

- Achados radiográficos: Área radiolúcida 

em região periapical, circunscrita e com 

perda de lâmina dura.

Origina-se de um granuloma que se 

tornou epitelizado. Apesar disso, nem 

todo granuloma necessariamente 

progredirá para um cisto. Pode gerar

grandes lojas ósseas podendo, 

deslocar os dentes envolvidos. 

- Sinais e sintomas: Assintomático.

- Testes pulpares: Negativos.

- Testes perirradiculares: Negativos. 

- Achados radiográficos: Área 

radiolúcida em região periapical, 

circunscrita e com perda de lâmina dura.

Granuloma Perirradicular Cisto Perirradicular

Apenas o exame histopatológico fornece diagnóstico diferencial entre o granuloma
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CELULITE - Reação inflamatória difusa dos tecidos moles, envolvendo e se 

difundindo através dos espaços faciais, quando a virulência das bactérias 

superam as defesas orgânicas. Caracterizam-se por aumento de volume firme

e dolorido, e linfadenite regional.

ABSCESSO - Lesão com sinais flogísticos, geralmente originários de lesão do

periápice. É composto por uma área central de microorganismos e leucócitos

destruídos rodeados por leucócitos viáveis. Pode ser restrito ao tecido ósseo 

ou se exteriorizar a este, formando uma lesão bem circunscrita.

OSTEOMIELITE - Inflamação do osso e medula óssea, causando destruição

óssea, principalmente da região medular, com a formação de sequestros 

ósseos no interior da lesão. É classificada em aguda, crônica ou supurativa. 

Tipos de Infecções
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O tratamento de todas é realizar drenagem de infecção, remoção da causa e 

antibioticoterapia.

PERICORONARITE - É uma infecção dos tecidos moles (OPÉRCULO) que 

recobrem a coroa do dente incluso. É uma das principais causas de exodontia 

dos 3º molares. É contra-indicado a exodontia quando à área estiver inflamada.

ANGINA DE LUDWING - Complicação por via descendente. Acomete o espaço 

submentual, submandibular e sublingual bilateralmente. Encaminhar para o 

serviço médico com extrema urgência, pois pode evoluir para o óbito.

- SINUSITE ODONTOGÊNICA - Infecção de pré-molares e molares, entretanto

debido a região dos seios, acomete apenas os dentes da maxila.

- CELULITE PERIORBITAL - Tem origem na região do canino e seio maxilar. 

Risco de causar TROMBOSE DO SEIO CAVERNOSO e danos a órbita.

- TROMBOSE DO SEIO CAVERNOSO: Infecção do espaço canino ou do fundo

de vestíbulo que se disseminam para o espaço periorbital. 

Infecções Odontogênicas
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As doenças degenerativas são definitivas e, via de regra, não são 

acompanhadas de sintomas subjetivos.

1. Esclerose pulpar - Calcificação de toda a extensão do tecido esclerosado. 

Aceleração da formação da dentina circumpulpar. Nódulos pulpares mostram

circulação deficiente. É comum em dentes idosos. 

2. Degeneração Hialina - Resulta da ação de irritantes com intensidade 

moderada, caracteriza-se pela presença de massas translúcidas de formas 

redondas ou poligonais, com parte central calcificada.

3. Degeneração gordurosa - Infiltração de granulações gordurosas ao redor dos

vasos e dos nervos. Aos pouco toda a polpa é invadida.

4. Reabsorção Interna - (Mancha rósea) O processo de reabsorção ocorre na 

coroa dental e a cor da polpa e refletida por transmissão, pelo esmalte. Pode 

ocorrer na coroa e na raiz do dente, causando a perfuração da parede do canal

radicular.

Doenças degenerativas da polpa
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As reabsorções radiculares podem ser inflamatórias (clastos reabsorvem 

gradativamente a superfície dentinária desprovida de cementoblastos ou de 

odontoblastos) ou por substituição (anquilose alveolodentária graças à morte 

dos restos epiteliais de Malassez) e ocorrem pelos seguintes motivos:

1) Reabsorções radiculares pela morte dos cementoblastos, com manutenção 

dos restos epiteliais de Malassez.

2) Reabsorções radiculares pela morte dos cementoblastos e dos restos 

epiteliais de Malassez.

3) Reabsorções dentárias pela morte dos odontoblastos, com manutenção da 

vitalidade pulpar.

4) Reabsorções dentárias pela exposição direta da dentina ao tecido conjuntivo 

gengival, nos gaps da junção amelocementária.

Reabsorções Radiculares
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LATERAL CERVICAL APICAL

Reabsorção Radicular Inamatória Externa

Radiograficaficamente: É

caracterizada por uma 

perda progressiva de

 substância dental asso-

ciada a uma radiolucidez 

persistente ou progressiva 

no osso alveolar subjacente. 

Como material obturador, 

deve-se usar a pasta 

L&C ou MCA  em 

toda a extensão, 

inclusive a área 

reabsorvida.  

Radiograficaficamente: É 

caracterizada por uma 

área radiolúcida na 

superfície radicular, 

similares a cárie.

Como material obturador

deve-se utilizar 

guta-percha com cimento 

endodôntico nos

terços médio e 

apical  e pasta 

L&C na área 

reabsorvida. 

Radiograficaficamente: É 

caracterizada por uma 

área radiolúcida no ápice 

radicular e no osso 

subjacente. Deve-se 

realizar o tratamento 

endodôntico e curativo de

Hidroxido de cálcio.

Dentes decíduos

com reabsorção

devem ser 

extraídos.
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Reabsorção Radicular Externa Substitutiva (Anquilose)
A injúria ao ligamento periodontal desencadeia um processo um processo de 

substituição da estrutura dentária por osso.

Assintomática, apresenta som metálico à percussão, e o elemento costuma 

apresentar-se em infraoclusão.

Radiograficamente, é caracterizado pelo desaparecimento do espaço do ligamento 

periodontal.

Não há tratamento.
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Reabsorção Radicular Externa Substitutiva (Anquilose)

GRAU 0 Ausência de reabsorção radicular.

GRAU 1 Reabsorção leve, observando-se apenas contorno irregular, com a raiz 

apresentando o seu comprimento normal. 

GRAU 2 Reabsorção moderada, com pequena perda radicular e o ápice exibindo.um

contorno quase retilíneo.

GRAU 3 Reaborção acentuada com grande perda radicular, atingindo quase 1/3 do seu

comprimento.

GRAU 4 Reaborção extrema com perda de mais de 1/3 do seu comprimento
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Anatomia Interna dos Grupos Dentários - Dentes Superiores

Comprimento 
Médio (CM)
Número de 
Raízes(NR)
Número de 
Canais(NC)

22,6mm

1 1 1

1 1 (97%)

1 (35,5%) 1 (94,6%)
3

1 (8,3%) 1 (53,7%) 3 (30%) 3 (50%)

3 (97%)

2 (3%)

2 (61%) 2 (5,4%)

2 (84,2%) 2 (46,3%) 4 (70%) 4 (50%)

4 (3%)

1

22,1mm 27,2mm 21,4mm 21,5mm21,8mm 21,0mm

Incisivo
Central

Incisivo
Lateral

Canino 1º 
pré-molar

1º 
molar

2º 
pré-molar

2º 
molar
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Anatomia Interna dos Grupos Dentários - Dentes Inferiores

Comprimento 
Médio (CM)
Número de 
Raízes(NR)
Número de 
Canais(NC)

22,6mm

1 1

1 (84,6%)

1 (94%)

1 (88,2%)1 (73,4%)

1 (82%) 1 (92%)

1 (66,6%) 1 (98,3%) 3 (56%)
3 (2,5%)

3 (72,5%)

3 (98,5%)

2 (15,4%)

2 (6%)

2 (11,8%)2 (26%)

2 (18%) 2 (8%)
2 (97,5%)

2 (31,3%) 2 (10,7%) 4 (36%) 4 (11,3%)

4 (1,5%)

22,1mm 27,2mm 21,4mm 21,5mm21,8mm 21,0mm

Incisivo
Central

Incisivo
Lateral

Canino 1º 
pré-molar

1º 
molar

2º 
pré-molar

2º 
molar
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1. Diagnóstico:                        Dentes com vitalidade pulpar (biopulpetomia)

                                                  Dentes sem vitalidade pulpar (necropulpectomia)

2. Biossegurança:                   Assepsia e Antissepsia. 

                                                  Isolamento absoluto  

3. Abertura Coronária:           Ponto  de eleição: Brocas: 1011,1012,1013,1014

                                                Forma de Contorno: Brocas: 3195, 2200, Endo-Z

                                              Desgaste compensatório e forma de conveniência.

2. Exploração(Cateterismo)                    A finalidade é verificar: 

dos canais radiculares                Quantidade de canais, anatomia e Diâmetro.

                                                Limas Utilizadas: Tipo K ou k-file #06, 08, 10 e 15

3. Odontometria   Determina o comprimento real de Trabalho 

                              Fórmula para saber quantos milímetros 

                              o instrumento deve penetrar antes de 

  vire a pág.           confirmar o comprimento de trabalho.

Fases do tratamento de canal radicular em 9 Passos

CMD + CAD - 2
2
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3.1. Biopulpectomia:               Remoção da polpa radicular. 

3.2. Necropulpectomia:         Neutralização do conteúdo septíco/tóxico do canal,

                                                 no sentido coroa-ápice sem pressão   

4. Preparo do Terço                             Diminuir as tensões geradas nos 

Cervical                                                         instrumentos no canal 

                                                                     Brocas de Gates-Glidden 1, 2, 3.  

5. Preparo do Terço Apical                                  LIMAS MANUAIS

                                                                     K OU K-FILE OU HEDSTRÕEM

6. Curativo de Demora                           Entre seções e necropulpectomia

7. Obturação do Canal Radicular     Subtituição do conteúdo do canal radicular

                                                            por subtâncias que permitem o selamento.

                                                         Guta-percha e cimento endodôntico.

8. Proservação e restauração

definitiva

Fases do tratamento de canal radicular em 9 Passos
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ISOLAMENTO ABSOLUTO (Sanford C. Barnum, 1864)

Numeração:

 - Molares200 a 205

 - pré-molares206 a 209

 - Anteriores210 a 212, 212 M/R e L

 - Molares com pouca retenção.Sem asa(26)

- Molares com coroa clínica curta.14, 14A, 8A e W82 

Erupção Parcial              sem asa

Especiais: 

A1 a A6 - INFANTIL

00, 0, 1, 1A. 2, 2A, 8, 11, 11A,

12, A, 13A, 14, 14A, W8, W8A,

26, 28N, W56.

}

} }

}

GRAMPOS ALICATE 
PERFURADOR DE

AINSWORT

arco Grampo sem 
asa

Molares
com  asa

garra
asa

- Usados com a 

Pinça de Palmer

Pré-molares
e caninos
com asa

Incisivos
Superiores

Incisivos
Inferiores

1. O isolamento protege de infiltração.
2. Ajuda na visualização.
3. Garante um campo operatório asséptico.
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Acesso
Definição: Acesso ou abertura coronária é o ato operacional pelo qual se abre

(Se expõe) a câmara pulpar, de modo a projetar a anatomia interna da câmara

pulpar sobre a superfície do dente.

OBJETIVOS  DA ABERTURA CORONÁRIA

Alcançar direta e corretamente o acesso ao 

forame apical ou à curvatura inicial do canal.

Localizar todos os orifícios do canal radicular.

Conservar uma boa estrutura dentária.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ABERTURA CORONÁRIA: Toda abertura 

coronária deverá ser efetuada de maneira que nos ofereça, por meio de linha 

reta, um acesso direto ao canal radicular; O limite da abertura coronária deverá 

incluir todos os cornos pulpares, saliências e retenções do teto da câmara 

pulpar; A anatomia da parede cervical (assoalho) da câmara pulpar nunca deve 

ser alterado.  

Brocas utilizadas: 

Esféricas, 1557, 

broca de Batt, Endo-Z, 

diamantada e troncocônica.
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Etapas Operatórias da Abertura Coronária
- Ponto (Zona de Eleição): O ponto onde a broca vai iniciar a cavidade de 

acesso. É a fase inicial da abertura coronária, onde é feito o desgaste da 

superfície de esmalte até atingir a dentina.

- Direção de trepanação: É a fase que permite atingir o interior da câmara 

pulpar. Direção que se manterá a broca, nos dentes anteriores é o longo eixo 

do dente e nos posteriores, é o canal de maior volume.

- Forma de contorno: A forma da cavidade que vai ser dada na superfície da 

coroa. Projeta externamente a anatomia da câmara pulpar e depende do 

número de cornos pulpares, do número de canais e do tamanho da câmara 

pulpar. 

- Forma de conveniência: É a fase final da abertura coronária. Deve ofecerer 

melhor vista do interior da câmara pulpar e permitir um fácil acesso aos canais 

radiculares, removendo-se as projeções dentinárias e as irregularidades das 

paredes laterais da câmara pulpar e das entradas dos canais. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Características de Acesso
Incisivos inferiores e 

superiores - Forma 

triangular com base 

voltada para incisal.

Incisivos inferiores e 

superiores - Forma 

triangular com base 

voltada para incisal.

Caninos inferiores e 

superiores - Forma 

triangular com base voltada 

para incisal nos superiores 

e lig. ovóide nos inferiores.

Pré-molares superiores - 

Forma ovóide com maior 

dimensão no sentido 

vestíbulo-palatino.

Pré-molares 

inferiores - Forma 

circular a ovóide.

Molares superiores - 

Triangular de base voltada 

para vestibular.

Molares inferiores - 

Triangular ou trapezoidal 

de base voltada para 

mesial.
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Instrumentação 
Promove a limpeza, ampliação e modelagem, sendo executada dentro dos 

protocolos de preparo químico mecânico, que incluem a aplicação de 

substâncias irrigadoras auxiliares e o processo de irrigação-aspiração.

Limpeza: É promovida a remoção dos detritos tanto pelo  canal helicoidal dos 

instrumentos como também pela cinética promovida pela irrigação, com a 

turbulência criada pelo fluxo que gera suspensão dessas partículas.

Ampliação e modelagem: Objetiva a obtenção de canal radicular cônico, com

menor diâmetro apical e maior diâmetro cervical, em que a forma final (canal 

cirúrgico) respeita a forma original do canal radicular (canal anatômico).
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Movimentos de Remoção Movimentos de Exploração (cateterismo)

Movimentos dos Instrumentos Endodônticos 

1 12 23 3
Movimento composto de três manobras: 

avanço do instrumento endodôntico no 

canal radicular, rotação de uma a duas 

voltas à direita sobre o seu eixo e 

tração em sentido à coroa dentária. 

O movimento de remoção não 

promove a ampliação e a modelagem 

do canal radicular. É usado na remoção 

da polpa dentária.

1. Avanço

2. Giro à direita

3. Tração

1. Pequenos avanços

2. Giro à direita e 

a esquerda

3. Pequenos retrocessos

Tem como objetivo o conhecimento da

anatomia interna e o esvaziamento inicial do 

cana l  rad icu la r,  e  de te rm inação  da 

odontometria. Realizado imprimindo-se ao 

instrumento pequenos avanços em sentido 

apical ,  conjuntamente com discretos 

movimentos de rotação à direita e à esquerda, 

com pequenos retrocessos. É utilizado no 

cateterismo de canais radiculares amplos.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Movimentos de alargamento Movimentos de alargamento parcial à direita

Movimentos dos Instrumentos Endodônticos 

1

2

3

Este movimento consiste no giro e 

deslocado compressivo 

simultaneamente. Instrumento deve 

trabalhar justo ao canal. Tipos de 

alargamento: Tipos de alargamento:

Parcial à direita, parcial alterado, 

contínuo à direita. 

Instrumento indicados: LK e 

alargadores especiais mecanizados.

1. Avanço

2. Giro à direita

3. Tração

Avanço para apical, rotação parcial à 

direita e tração no sentido coronário 

de pequena amplitude. Indicado para

cateterismo de canais atrésicos, 

Intrumentos indicados: LK.
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Alargamento parcial alternado 

Movimento oscilatório/Força balanceada

Movimentos de alargamento Contínuo

Movimentos dos Instrumentos Endodônticos 

1

4

5

23

Força no sentido apical, rotação parcial

alternada (à direita e à esquerda) 

simultaneamente e retrocessos de 1 a 

2mm. Indicado para instrumentalizar 

segmentos apical reto ou curvo. 

Instrumentos indicados: LK e NiTi 

triângulares. 

Força no sentido apical, rotação 

contínua à direita simultaneamente e 

tração no sentido coronário. 

Instrumentos indicados: limas de NiTi. 

1. Avanço

2. Giro à direita

3. Giro à esquerda

4. Retrocesso de 1 a 2 mm

5. Avanço 

12 3

1. Giro contínuo 

à direita

2. Avanço

3. Retrocesso
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Movimentos de limagem Movimentos de alargamento e Limagem

Movimentos dos Instrumentos Endodônticos 

1

2

Principal movimento efetivo de corte de um 

instrumento no preparo de segmentos 

achatados de canais radiculares. Avanço do 

instrumento, tração curta de 1 a 3mm de 

amplitude com força lateral contra as paredes 

dentinárias. Limagem circulante: Em todo o 

circuito do canal. Indicado para LH.

Limagem anticurvatura: 

Concentrada no segmento 

cervical, direcionada às zonas de segurança.

Esse movimento pode ser empregado 

durante o cateterismo de canais 

atresiados e na fase inicial da 

remoção do material obturador no 

retratamento endodôntico. Avanço, 

alargamento parcial à direita e tração 

com aplicação de força lateral. 

Instrumentos indicados: Apenas LK e

NiTi.. 

1. Avanço

2. Alargamento a direita

3. Tração com pressão 

lateral a direita

1. Avanço

2. Tração com pressão 

lateral

1

2

3
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Etapas da Instrumentação 
Localização e mentalização da entrada dos canais - Esta manobra é 

executada por meio de inspeção e da exploração por sondagem. Para esse fim, 

um explorador fino, resistente, rígido, pontiagudo e com as partes ativas retas, 

como a sonda endodôntica tipo Rhein ou similar, pode ser empregado 

O explorador é levado, deixando-o correr gentilmente no assoalho da câmara, 

até onde se espera que esteja o orifício (ou orifícios) de entrada dos canais 

radiculares. No caso de dentes multirradiculares, a própria forma convexa e a 

presença de linhas mais escuras no assoalho (rostrum canali), que unem os 

canais entre si, podem servir como guia de orientação na

localização do orifício de entrada do canal

. 
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Etapas da Instrumentação 
Exploração (cateterismo) do canal radicular até as proximidades do ápice

Esse tipo de instrumentação é realizado com lima K inox (normal) e tem como 

objetivos:  oferecer, pela sensibilidade tátil, a possibilidade de um exame 

cuidadoso do trajeto do canal radicular e a noção de acessibilidade ou não 

deste. Além de conhecimento da anatomia, número, direção e diâmetro dos 

canais. Além disso, detecta constrições e obstáculos à penetração do 

instrumento.

Durante esse ato operatório (cateterismo), o instrumental já

deverá estar provido de um cursor de borracha/silicone, para

delimitar o CTP, que será empregado na odontometria.

obs¹: CTP. Comprimento de trabalho provisório – CDR -1mm.

Obs²: A lima faz exérese na polpa (corte e remoção da polpa). 

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Odontometria
CAD - COMPRIMENTO APARENTE DO DENTE

CRD - ‘’ ‘’ REAL DO DENTE

CRT - ‘’ ‘’ REAL DE TRABALHO

OBJETIVO: Determinar os limites de atuação do endodontista na cavidade 

endodôntica, levando em conta o tipo de intervenção a ser realizada. 

A odontometria permite manter os procedimentos necessários próximos do 

limite CDC (limite cemento-dentina-canal). É com ele que se obtém o CRT do 

dente. Existem 4 métodos utilizados para calcular o comprimento de trabalho.

1. Até o ápice radiográfico. 

2. Até uma distância específica do ápice radiográfico.

3. Baseado nos estudos de Kutler.

4. Com localizadores apicais eletrônicos: São dispositivos eletrônicos que se 

desenham  para que se estabeleçam o comprimento  do conduto mediante uma

‘’leitura’’ quando a ponta instrumento troca o tecido periapical no forame apical.

. 
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Métodos de obtenção da odontometria

. 

 

1. Método Sinestésico ou da impressão tátil: Utiliza-se da percepção tátil para 

conduzir essa etapa. Considerado impreciso e não deve ser utilizado.

2. Método de Bregmann: Propõe um instrumento com 10mm de comprimento 

dentro do canal, radiografa-se com o auxílio de uma régua

milimetrada, medindo-se na radiografia o comprimento 

aparente do dente e o comprimento aparente do instrumento. Depois aplica-se 

o Teorema de Thales, convertendo em uma regra de três, obtendo-se o 

comprimento real do dente. 

3. Método de Ingle.

4. Método de Paiva e Antoniazzi

8. Método dos Localizadores apicais eletrônicos: Os aparelhos atuais são mais 

seguros e confiáveis e podem ser usados na maioria dos tratamentos 

endodônticos.

CRI X CAD =CRD
CAI
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Odontometria - Método de Ingle

1 ° Passo

Uma radiografia inicial 

de excelente qualidade.

Mede-se a radiografia

e em seguida subtrai-se

2mm a 3mm dessa 

medida....

2 ° Passo

Transfere-se essa medida

e leva-se ao canal para

realizar outro exame 

radiográfico e 

processamento do filme.

3 ° Passo

Mede-se a distância da 

ponta do instrumento ao

ápice radiográfico e 

altera-se a medida para 

mais ou menos conforme 

a condição da polpa.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Alargamento Cervical

. 

 

1. Inicial: Favorece o avanço no sentido apical. 

Instrumentos indicados: LK #25/30 de 21mm com movimentação de 

alargamento parcial à direita nos 3mm da embocadura do canal ou protaper 

S1, S2.

Complementação da exploração: Determina-se por Odontometria o CP e o CT.

Instrumentos indicados: LK, C-pilot e C+.

Instrumentação Inicial/leito do canal:

Elimina interferências anatômicas em todo o CT.

Instrumento indicado: LK ou especiais.

Instrumentação: Pode ser feita pelas técnicas escalonadas ou não-escalonadas.

Não escalonadas: Comprimento do instrumento é constante, ocorre em ordem

crescente, e instrumentos são empregados em toda a extensão do CT.

Escalonadas: Podem ser conduzidas no sentido ápice-coroa e coroa-ápice. 

Cada segmento, é instrumentado separadamente.
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- Manutenção do canal cementário 

desobstruído.

- Instrumento de pequeno diâmetro desde

a pré-instrumentação.

- Ponta cônica do instrumento deve 

avançar 0,5 a 1mm além do forame.

- Impede o acúmulo de detritos e favorece

a reparação tecidual pós-tratamento.

- Desgaste realizado no segmento cervical 

direcionado às zonas volumosas, paredes 

dentinários externos.

- Favorece a obtenção de acesso retilíneo

e facilita o avanço dos instrumentos.

OBS: Os canais radiculares MV e ML dos

molares inferiores, apresentam a chamada 

dupla curvatura, que muito dificulta 

a sua instrumentação nos 5mm 

apicais. É o ato operatório 

realizado nos molares S ou I, 

com a finalidade de retirar a 1ª 

curva ao nível dos terços cervical e médio.

Patência do canal camentário Desgaste anticurvatura

Manobras Endodônticas
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SOLUÇÕES IRRIGADORAS 
A irrigação do sistema de canais radiculares (SCR) é parte integrante e 

essencial do preparo quimico-mecânico. A atuação das substâncias químicas, 

bem como a dinâmica da irrigação-aspiração auxilia na remoção de restos 

inorgânicos e orgânicos, além de promover a dissolução de tecidos necróticos e

a remoção de smear layer, auxiliando na limpeza e descontaminação do SCR. 

Propriedades físicas das soluções

irrigadoras: Suspensão de fagmentos, 

lubrificante, tensão superfícial, 

viscosidade.

Propriedades químicas das soluções 

irrigadoras: Solvente de tecido 

orgânico, atividade antimicrobiana e 

quelante.

. 

 

Tipos de Soluções Irrigadoras:

1. Compositos Halogenados: 

Soluções de NaOCL, clorexidina.

2. Quelantes: EDTA

3. Tensoativos/detergentes sintéticos:

Aniônicos, catiônicos e neutros.

4. Associações
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Soluções Irrigadoras - HIPOCLORORITO DE SÓDIO 
0,5%                      LÍQUIDO DE DAKEN*                               5.000 PPM

1%                       SOLUÇÃO DE MILTON                             10.000 PPM

2,5%               SOLUÇÃO DE LABARRAQUE                       25.000 PPM

4-6%                      SODA CLORADA                                40.000-60.000 PPM

0,5%              SOLUÇÃO DE DAUSFRENE**                         5.000 PPM

*neutralizada por ácido bórico

** neutraliza por bicarbonato de sódio.

HIPOCLORITO DE SÓDIO (NaOCL): Propriedades.

-Baixa tensão superficial. -Bactericida. - Neutraliza parcialmente prod. tóxicos.

-Auxilia na instrumentação. -pH alcalino. -Ação dissolvente de tecido. -Clareador

-Desidrata e solubiliza as subs. protéicas. -Ação de limpeza (arraste mecânico).

-Lubrificante -Desodorante - Baixa viscosidade -Ação rápida.

Protocolo imediato no caso de extravasamento: Colocação imediata de gelo no

local, orientar e explicar o ocorrido, prescrever anti-inflamatório e antibiótico.
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Soluções Irrigadoras - CLOREXIDINA 
Pode ser considerada um composto halogenado, uma vez que contém cloro em

sua molécula. A clorexidina é utilizada em solução aquosa nas concentrações 

de 0,2 a 2,0 %. 

- Bisbiguanida catiônica. 

- Apresenta-se como um sal: Digluconato de clorexidina em solução aquosa é 

uma base forte, praticamente insolúvel em água.

- Liquida ou gel.

- Atividade antimicrobiana de amplo espectro. Bacteriostática em baixas 

concentrações e bactericida em concentrações elevadas.

- Substantitivadade.

- Biocompatibilidade e baixa toxicidade quando comparado ao NaOCL.

- Não dissolve matéria orgânica e não neutraliza produtos tóxicos.

Indicada para pacientes alérgicos a NaOCL, dentes com ápice aberto e como
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Soluções Irrigadoras - QUELANTES
EDTA 17%:                ÁCIDO ETILENODIAMINO TETRACÉTICO DISSÓDICO

EDTAC:                 Associação de EDTA com o detergente aniônico CETAVION

REDTA:       Associação EDTA com hidróxido de sódio, brometo de cetilmetrimetilano e água

EDTA Gel:                             EDTA trissódico 24%, ação lubrificante e quelante

-Ácido cítrico 10%. 

 

Indicações:

- Remoção da smear layer. 

- Durante o preparo-químico mecânico associado ao NaOCL.

- Como auxiliar para alargamento de canais calcificados e atrésicos.
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Medicação Intracanal
A medicação intracanal ou curativo de demora tem como objetivo combater 

micro-organismos que resistem ao preparo químico-mecânico do sistema de 

canais radiculares, modular uma possível reação inflamatória, controlar a 

exsudação permanente, neutralizar produtos tóxicos, estimular a reparação por

tecido mineralizado e criar uma barreira física no espaço intrarradicular 

evitando a recontaminação microbiana do mesmo. Além disso, ela pode ser 

usada para o tratamento da reabsorção externa.

Principais Tipos de Medicação Intracanal:

Formocresol.

Tricesol Formalina.

Paramonocresol (PMCF)

Paramonocresol canforado (PMCFC)

Hidróxido de Cálcio

Associações

Veículos: Podem ser inertes (soro, 

anestésico, água destilada, polietinoglicol) 

ou biolgicamente ativos (PMCC e 

clorexidina). De acordo com as 

propriedades fisico-químicas, eles podem 

ser: aquosos, víscosos e oleosos.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Otosporin® - Associação Antibiótico-Corticoesteroide
Otosporin®: Hidrocortizon+Neomicina+sulfeto de polimixina B.

Atenua a intensidade da reação inflamatória e possui grande poder de 

penetração tecidual. 

Tem sido bastante empregado na endodontia e os antibióticos presentes na sua

formulação são eficazes contra microrganismos aeróbicos e facultativos. 

Essa medicação pode ser inserida no interior do canal de diversas formas, 

porém, o fundamental é que a quantidade e a técnica empregada permitam o 

contato direto do fármaco com o tecido do coto pulpar. 

Ele é um líquidoe pode ser aplicado com pontas de papel absorvente embebido,

com seringas Luer com a agulha devidamente calibrada próximo ao 

comprimento de trabalho ou apreensão do líquido com pinças clínicas e 

inserção sobre o canal radicular, em que se tratando de dentes inferiores.
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Tricesol Formalina ou Formocresol 
É um agente antisséptico, tem grande efeito antibacteriano, agindo tanto por

contato, quanto à distância. Promove neutralização parcial de produto tóxico

e tem grande efeito citotóxico.

Indicação: Usado em adultos (necropulpectomia) e em crianças (pulpotomia

em dentes decíduos).

 90% de formalina. Confere a ação antimicrobiana.Tricresol Formalina:

Formocresol: 19 a 43% de formalina. Confere ação antisséptica.
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Paramonoclorofenolcanforado(PMCC)
É um derivado fenólico com poder antisséptico do cloro e do fenol e se 

caracteriza por ser um potente agente antimicrobiano, podendo exercer seus 

efeitos além do contato direto, através da liberação de vapores.

A cânfora, além de servir como veículo, tem efeito antimicrobiano (amplo 

espectro), diminui a ação irritante do derivado fenólico, resultado em uma 

substância de baixo poder citotóxico. 

Necropulpectomia e biopulpectomia. Indicação: 

Desvantagens: Irritante, não neutraliza produtos tóxicos, coagula proteínas, 

possui odor e sabor ruim.
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Hidróxido de Cálcio
Indicações: Necropulpectomia e biopulpectomia, quando o canal já foi 

instrumentado. É uma base forte (pH 12,5), 

Propriedades:

Ação bactericida: Por meio da perda de integridade da membrana 

citoplasmática da bactéria, inativação enzimática e dano ao DNA bacteriano.

Induz a formação de barreira mineralizada: Em contato com tecido pulpar, o 

alto pH de 12,5 causa, inicialmente, uma necrose de coaulação por contato, 

que não se estende em profundidade. Essa irritação tecidual inicia uma resposta 

inflmatória, que cicatriza como uma barreira de tecido duro.

Além disso, é biocompatível, não é radiopaco, não é viscoso. Possui ação 

higroscópica (antiexsudativa), anti-inflamatória, inbidor de células clásticas e 

auxilia no reparo de lesões periapicais. 

Se encontra na forma de pó e deve ser associado a outra substância para 

formar uma pasta que permita sua veiculação.  
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Biopultectomia X Necropulpetomia
Biopulpectomia: Remoção da polpa

vital, normal ou inflamada. Assume

caráter profilático, visando prevenir

o desenvolvimento de uma lesão

perirradicular.

Pulpite aguda reversível: Tratamento 

conservador

Pulpite aguda irreversível: 

Biopulpectomia

Pulpite crônica ulcerada: Tratamento 

conservador ou Biopulpectomia

Pulpite crônica hiperplásica: 

pulpotomia

Biopulpectomia

Necropulpectomia: Remoção de tecido

necrosado e neutralização do conteúdo 

séptico e tóxico, de modo a controlar a

infecção endodôntica.

Necrose pulpar

Gangrena Pulpar

Periodontite apical aguda

Periodontite apical crônica

Abscesso periapical agudo

Abscesso periapical crônico

Característica

macroscópica de

polpa saudável

Dentes com 

ápice aberto
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Parte dos Instrumentais

Cabo 

ou base

Intermediário Parte de trabalho

Parte ativa

Cursor

40

Cabo: Plástico com uma cor específica dá informações importantes quando

à numeração e desenho identificador. A cor do cabo do instrumento facilita ao

operador identificador o diâmetro da ponta.

O intermediário sofre variação no comprimento de acordo com o tamanho do 

instrumento (21 mm, 25 mm, 31 mm). Esta parte do instrumento endodôntico

determina o comprimento do instrumento.

A parte ativa dos instrumentais com padronização ISO (À partir de 1958, foi 

instituído a especificação numero 28 da ADA e ISO 3630-1 para realizar a 

padronização dos instrumentos endodônticos) possui 16 mm e apresenta 

secção transversal quadrangular, triângular, losangular, circular e em vírgula.

comprimento:
21mm
25 mm
31 mm
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Os instrumentos para a instrumentação do canal radicular podem ser divididos 

em três grupos:

Grupo I: Instrumentos manuais e digitais, como extirpa-nervos, lima tipos K e 

Hedström.

Grupo II: Instrumentos de baixa rotação, Instrumentos típicos deste grupo são 

as brocas de Gates-Glidden (GG) e os alargadores de Peeso.

Grupo III: Instrumentos rotatórios de níquel-titânio a motor. Consistem de uma 

lâmina rotatória que pode ser empregada com segurança em canais radiculares 

curvos e se adapta a esses canais.

Grupo IV: Instrumentos a motor que se adaptam de modo tridimensional à 

forma do canal radicular. Há atualmente apenas um instrumento neste grupo: a 

lima autoajustável (SAF; ReDent Nova, Raanana, Israel).

Grupo V: Instrumentos recíprocos a motor.

Grupo VI: Instrumentos ultrassônicos. 

Classicação dos Instrumentos Utilizados para a Instrumentação do canal radicular
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As limas mais utilizadas são:

Limas Tipos K

Limas Flexofile

Limas Hedstroen

Nitiflex 

(Niquel-Titânio)

HASTE QUADRANDULAR, maior resistência e menor 

flexibilidade. ângulo de corte 90º(1/4 de volta), tem uma 

maior resistência por ter uma maior área.

Ângulo de corte 60º, tem uma maior capacidade de corte. 

Menor área, maior flexibilidade e menor resistência. 

Àngulo de corte 42º, instrumentação de canais retos e 

amplos, regularização das paredes, remoção de material

onturador (retratamento), remoção de resíduos. 

Feito de Nique-titânio, o que proporciona uma grande 

elasticidade, resistência à torção, resistência à fratura, 

resistência à corrosão.
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Valores referentes ao diâmetro dos instrumentais

Limas Manuais ISO da série especial: 06, 08, 10.

Limas Manuais ISO da primeira série: 15-40.

Limas Manuais ISO da segunda série: 45-80.

Limas Manuais ISO da terceira série: 90-140.

Kerr

Flexifile

Hedstroem

15

45

90

20

50

100

25

55

110 120 130 140

30

60

35

70

40

80

06 08 10

Secção Transversal

Indica o tipo de instrumento}
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Limas Tipo Kerr (K)

Pode ser adicionada manualmente ou por dispositivo mecanizado. Apresenta

pontas cônicas, lisas, sem atividade de corte ou piramidal (facetada). Maior 

resistência e menor flexibilidade. 

Dinâmica do movimento = cateterismo, limagem, alargamento, rotação 

alternada, alargamento e limagem. 

São fabricados a partir de fios metálicos de aço inoxidável ou de Ni-Ti. A forma 

final dos instrumentos tipo K é obtida empregando-se a torção ou a usinagem.

A extremidade da ponta pode ser pontiaguda, obtusa (arredondada) ou 

truncada. Quanto menor o ângulo da ponta, maior será o comprimento da ponta. 

A ponta dos instrumentos tipo K não deve apresentar ângulo de transição, 

mas sim curva de transição.

A lima tipo K apresenta seção reta transversal triangular ou quadrangular.

40
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Limas Tipo Kerr (K) 

Limas com seção reta transversal triangular: Necessitam de 

1/3 de volta (120º) para completar o  ciclo de corte. Possui três 

arestas laterais de corte e maior flexibilidade. São denominadas 

por ‘‘Flex’’: ‘‘Flexofile’’, Triple flex. O ângulo interno da aresta lateral de corte, é 

de aproximadamente 60º.  Os instrumentos tipo K de seção reta triangular são 

mais flexíveis que os tipo K de seção quadrangular. OBS: O símbolo (quadrado) 

não bate com a secção triangular da haste (quadrado de fundo cheio).

Limas com seção reta transversal quadrangular: Possui núcleo maior 

apresentando cerca de 54% maior que os triangulares. ângulo 

de corte 90º (1/4 de volta), tem uma maior resistência por ter 

uma maior área. OBS: Instrumentos tipo K com pontas cônicas 

piramidais e vértices pontiagudos não devem ser empregados em canais 

radiculares curvos porque aumentam a incidência de desvios e perfurações 

radiculares. Geralmente seu símbolo é um quadrado de fundo vazio.

60°

1/3

1/4

90°
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Limas Tipo Hedstroen (H)

Fabricação - Método direto ou usinagem a partir de fios metálicos de aço 

inoxidável de uma haste metálica cônica de seção reta transversal circular. 

São oferecidas comercialmente nos comprimentos úteis de 21, 25, 28 e 31 mm. 

As de 21 e 25 mm são as mais empregadas. Os números das limas tipo H

variam entre 08 a 140. 

A parte de trabalho se caracteriza por apresentar apenas uma aresta lateral de 

corte disposta na forma helicoidal com sentido anti-horário (da direita para a 

esquerda), sob a forma de pequenos cones sobrepostos e com a base voltada 

para o cabo do instrumento. Apresenta em média 22 a 18 gotas.  

Limas com seção reta transversal em forma de vírgula ou gota.

ângulo de corte de 42º.

Elevada capacidade de corte e a extremidade da ponta é aguda. 

40
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Brocas Gates-Glidden

INDICAÇÃO: Preparo do terço apical e médio dos canais radiculares. 

Disponíveis nos tamanhos: 28 e 32mm, nos números de #1 a #6. 

Confeccionados por usinagem com ligas de aço inoxidável, são formadas por 

duas hastes de diâmetro diferentes, possuem raio de concordância ou 

adoçamento e uma passagem progressiva da haste maior para a menor. 

Possui ponta inativa, o que reduz o risco de perfurações e quando sobre flexão 

ou torção, ele geralmente fratura (Ela NÃO deve ser pressionada lateralmente 

em desgastes anticurvatura). Sua parte ativa tem forma de chama ou pêra,

possui três arestas laterais de corte e seção reta transversal em triplo ‘‘U’’. 

A quantidade de sulcos indica 

o número do instrumental

15 mm

19 mm

13 mm
Pode ser de 32mm

ou de 28mm
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Correspondência entre limas K, brocas gattes e Largo.

Limas

#45

#50

#70

#90

#110

#130

#150*

#170*

Gattes

-

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Largo

-

-

#1

#2

#3

#4

#5

#6

se
g

u
n

d
a

 s
é

ri
e

Te
rc

e
ir
a

 s
é

ri
e
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Obturação dos canais radiculares

Após o completo preparo químico-mecânico e não havendo exsudação 

persistente sem sintomatologia dolorosa, a obturação do SCR deve ser 

instituída com o objetivo de preencher toda a extensão da cavidade endodôntica,

desde a sua abertura coronária até o seu término apical, promovendo um 

selamento tridimensional para evitar recontaminação e sepultar os 

micro-organismos que resistiram aos protocolos de desinfecção.

O objetivo da obturação é selar o canal radicular principal e seus canais 

acessórios, dentro do limite adequado e de maneira mais hermética possível, 

empregado materiais e técnicas que favorecem um processo de reparo apical

e periapical. A complementação desse selamento radicular deve ser feita com

o correto selamento coronário, que cada vez mais tem sido priorizado e 

associado ao sucesso endodôntico. 
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Guta-Percha

É um ionômero de borracha, porém mais duro, mais quebradiço e menos 

elástico. Apresenta baixa toxicidade e irritação tecidual, boa estabilidade 

dimensional e não apresenta rigidez nem adesividade.

Apresenta 2 formas: 

- Alfa (Forma cristalina original): Quebradiço à temperatura ambiente; e 

pegajosa, aderente e com maior escoamento quando aquecida.

- Beta (Forma cristalina comercial): Estável e flexível à temperatura ambiente, 

não apresentando adesividade e um menor escoamento quando aquecida.

Composição: 

19-22% de guta-percha; 

60-75% de óxido de Zn;

1-17% de sais de metais pesados;

Radiopacificadores (Sulfato de bário);

1-4% de cera, resinas, corante. 

Classificados em 2 tipos:

Padronizados (Calibre de 15 a 80)

Auxiliares (do extrafino ao extralargo)

Desinfecção: Imersão do cone em 

hipoclorito de sódio na concentração 

de 2,5 a 5,25% por 1 min.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Cimentos Endodônticos

A guta-percha é considerada um material impermeável, mas ela não se adere 

às paredes dentinárias. Por essa razão, torna-se necessário o emprego do 

cimento endodôntico para reduzir a interface guta-percha-paredes do canal. 

Na técnica de compactação lateral, atua reduzindo a interface entre os cones 

de guta-percha.

Classificação dos cimentos endodônticos:

Cimento à base de óxido de 

zinco-eugenol (OZE): Cimento de 

Grossman (Endofill, IntraFill, Pulp Fill e

Fill Canal); cimento de Ricket (Pulp 

Canal Sealaer); Endométhasone; 

Tubli-Seal.

Cimentos contendo hidróxido de cálcio:

Sealapex.

Cimentos resinosos: AH 26; AH Plus.

Cimentos à base de silicone: 

RockoSeal.

Cimentos à base de Ionômero de vidro:

Ketac-Endo; Aetiv-GP.

Cimentos biocerâmicos (cimentos à

base de silicato de cálcio): São 

cimentos que contém MTA.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Apiceptomia

1. Dente com lesão periapical infecciosa.

2. Acesso e extirpação da lesão periapical

3. Corte do ápice da raiz e obturação retrógrada.

4. Fechamento da área cirúrgica com sutura.

5. Formação de novo tecido ósseo na região. 
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Atendimento de Urgência

A) Exame neurológico básico (tomada dos sinais vitais, observação visual clí-

nica e relatos do paciente à presença de visão dupla, naúseas ou vômitos, pe-

ríodos de inconsciência, amnésia, cefaléia e tontura: Caso tenha, encaminhar 

ao hospital)

B) História médica do paciente (atenção para regiões de LACERAÇÃO de bo-

ca, língua, lábio; Fraturas de osso alveolar e maxilar, indicando até áreas com

fragmentos de objetos ou superfícies do local do trauma ‘’escondidos’’ na mu0

cosa oral.

C) Exame extra-oral e intra-oral. 

D) Radiografia do dente e da arcada oposta.
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Classicação das Lesões (estruturas duras do dente)
1. Rompimento do esmalte (trinca).

2. Fratura coronária.

    2.1. Fratura do esmalte.

    2.2. Fratura do esmalte e dentina (não-complicatada).

    2.3. Fratura com exposição pulpar (complicada).

3. Fratura corono-radicular.

4. Fratura de raiz/radicular (dentina. cemento e polpa). 

2.11 2.2 2.3 3 4

Fratura radicular 
vertical é 

desfavorável, 
indicado a 
exodontia
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Classicação das Lesões (estruturas moles do dente)
1. Fratura alveolar (o segmento ósseo está em mobilidade)

2. Concussão (dente sensível ao toque. Sem mobilidade, deslocamento ou 

hemorragia do sulco gengival). 

3. Sub-luxação (dente sensível ao toque. Pequena mobilidade e sem 

deslocamento com hemorragia do sulco gengival).

4. Luxação lateral (dente deslocado em todos os sentidos, geralmente em 

direção palatina).

5. Extrusão (deslocado em posição abaixo da borda incisal dos dentes).

6. Intrusão (dente está deslocado de axial para apical no osso alveolar 

geralmente sem sensibilidade ao toque e sem mobilidade). 

4. Avulsão (deslocamento completo do dente para fora de seu alvéolo)..
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CONCUSSÃO SUBLUXAÇÃO 
Trata-se de um traumatismo às 

estruturas de suporte do dente, sem 

aumento da mobilidade ou 

deslocamento do dente, mas com 

sensibilidade à percussão.

Tratamento: Nenhum tratamento é 

necessário; talvez um ajuste oclusal e 

acompanhamento clínico e radiográfico

por 1 ano.

Define-se por um traumatismo de baixa

intensidade às estruturas de suporte 

do dente, com aumento da mobilidade, 

e sem deslocamento do dente. 

Apresenta sangramento intrassulcular.

Tratamento: Contenção semirrígida por 

até 2 semanas e acompanhamento 

clínico e radiográfico.

Dor
Sangue
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LUXAÇÃO EXTRUSIVA LUXAÇÃO LATERAL 
É o deslocamento parcial do dente para

fora de seu alvéolo.

Tratamento: Reposionar o dente 

suavemente ao alvéolo. Contenção 

flexível por 2 semanas e 

acompanhamento da vitalidade pulpar.

Dentes imaturos: Revascularização é 

confirmada com a continuidade da 

formação da raiz e 

resposta positiva do 

dente.

Dente formado: Falta de 

resposta a testes de 

vitalidade = necrose. 

Deslocamento do dente em uma 

direção diferente da axial. Este é 

acompanhado por esmagamento ou 

fratura da cavidade alveolar. 

Tratamento: Reposionar o dente 

suavemente ao alvéolo. Contenção 

flexível por 4 semanas e acompanha-

mento da vitalidade pulpar. Polpa 

necrótica = tratamento endodon.

Dentes imaturos: 

Revascularização é 

confirmada com a 

continuidade da formação 

da raiz e resposta positiva do dente.
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LUXAÇÃO INTRUSIVA AVULSÃO 
É o deslocamento parcial do dente para

dentro do osso alveolar. Esse 

traumatismo é acompanhado por 

esmagamento ou fratura de alveolar.

Tratamento: Dentes imaturos: Esperar o

reposicionamento espontâneo. Se nada

acontecer em 3 semanas, 

reposicionamento ortodôntico. Dente 

formado: reposicionamento cirúrgico ou 

ortodôntico. 

Dente necrótico: 

tratamento com 

hidróxido de cálcio para 

manuntenção dental. 

Deslocamento completo do dente para 

fora de seu alvéolo.

Fatores de sucesso para o tratamento:

 - Tempo em que o dente ficou fora de 

seu alvéolo.

- O estado do dente e dos tecidos 

periodontais.

-Maneira de preservação do dente. 
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Lavar o dente imediatamente com saliva do paciente, água filtrada ou solução 

salina e reimplantá-lo. 

O paciente deve segurar o dente pela coroa, tentando não tocar

na raiz, reposicioná-lo e procurar imediatamente o C-D.

O paciente deve segurar o dente pela coroa, tentando não tocar na raiz, repo-

sicioná-lo e procurar imediatamente o C-D.

Se não conseguir o reposicionamento, deve guardá-lo em:

     Água    -   Vestibulo bucal -   Solução Salina    -    Leite   - 

Até que sejam realizados os cuidados pelo C-D.

Instruções - Avulsão

(Menos adequado) 

Solução salina

Balanceada de

Hanks

(mais adequado)
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Farmacologia
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Farmacologia
A Farmacologia é utilizada com 3 objetivos: terapêuticos (curar, controlar 

doenças ou aliviar sintomas), preventivos (vacinação e fluoração da água) e 

diagnósticos (contrastes iodados). Dividida em dois ramos:

Farmacocinética: Que estuda o movimento da droga através do organismo, 

envolvendo sua absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. 

Farmacodinâmica: que estuda o local de ação, o mecanismo de ação e os 

efeitos dessas drogas no organismo.
 DROGA  ORGANISMO

 Farmacocinética
 • Vias de administração
 • Absorção
 • Distrituição
 • Biotransformação
 • Eliminação

Concentraçãoi no local do receptor

 Farmacodinâmica
 • local de ação
 • mecanismo de ação
 • efeitos
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Tipos de Fórmulas Farmacêuticas
Fórmula farmacêutica é o conjunto de substâncias que entram na constituição 

de um medicamento. 

1. OFICINAL: fórmulas fixas, com denominações imutáveis e consagrados, que

constam em compêndios, formulários ou farmacopeias oficiais, reconhecidos 

pelo Ministério da Saúde. Ex: água oxigenada, solução de álcool iodados.

2. MAGISTRAL: Formulação preparada na farmácia atendendo a uma 

prescrição de autoria do cirurgião-dentista, que estabelece a composição, forma

farmacéutica, posologia e modo de usar. 

Ex: Solução de fluoreto de sódio; solução de digluconato de clorexidina.
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Tipos de Fórmulas Farmacêuticas
As formas farmacêuticas podem ser SÓLIDAS ou LÍQUIDAS.

A. Formas farmacêuticas sólidas: Podem ser empregadas por via oral ou apli-

cação local. São compostas a bases de pós (comprimidos, granulados, drágeas 

e cápsulas), utilizadas para aplicação via oral (VO). Também podem ser utiliza-

das para a aplicação local como as pomadas e pastas (exemplo: pasta para 

medicação intracanal e pomada de uso odontológico, como o Omcilon A® em 

orabase). As formas farmacêuticas: comprimidos, granulados, drágeas e 

cápsulas são classificadas de acordo com o grau de aglomeração dos pós.

B. Formas farmacêuticas líquidas: Utilizadas para aplicação por VO, são: 

emulsões, suspensões (exemplo: Hiconcil®), elixires. As soluções e as 

suspensões também podem ser utilizadas para administração por vias 

parenterais (intramuscular, intravenosa e etc.), porém estas devem ser estéreis, 

livre de pirogênios e isotônicas.Os aerossóis são formas líquidas utilizadas para 

aplicação local (exemplo: Xylocaína® spray).Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Tipos de Fórmulas Farmacêuticas
Granulado: Aglomerado na forma de grãos ou fragmentos cilíndricos, dissolve-

se rapidamente, pode conter um ou mais princípios ativos, não aderem entre si 

no armazenamento, ingestão agradável.

COMPRIMIDOS: Formas cilíndricas ou redondas e permitem o 

fracionamento com precisão de dosagem. Resultam da compressão de um pó 

cristalino ou de um granulado em máquinas apropriadas.

DRÁGEAS: são comprimidos revestidos por uma camada de substância açuca-

rada. mais revestimentos externos seguidos de polimento, evita a alteração de 

princípios ativos ou ação ulcerativa sobre a mucosa, elimina sabor e 

odor desagradável, facilita a deglutição, resiste ao suco gástrico.

CÁPSULAS: medicamentos em pó, grânulos ou líquido, envolvido em gelatina 

solúvel com o princípio ativo em seu interior, que deve 

ser dissolvido no intestino. Usado em drogas com 

sabor desagradável, invólucro pode ser gelatinoso ou gastro-resistentes.

Cápsula Gelatinosa Cápsula

Drágea

Comprimido

Granulado
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Farmacocinética - Absorção
A absorção é a transferência da droga do local de administração para a corrente 

sanguínea, assim os medicamentos atingem seu local de ação e começam seus 

efeitos.

OBS: A administração dos fármacos pela via intravenosa não depende da ab-

sorção pois o medicamento é injetado diretamente na via sanguínea.

Para que ocorram absorção e distribuição da droga pelo organismo é necessário 

que esta atravesse uma ou mais membranas biológicas, como uma membrana 

plasmática ou uma camada de células. Fatores que influenciam na absorção:

a. Área de absorção.

b. Tempo de contato com a superfície absorvente.

c. Intimidade do contato.

d. Intensidade da irrigação sanguínea da superfície absorvente.

e.  Espessura da superfície absorvente.

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Farmacocinética - Absorção
Deve-se ingerir o medicamento com água, pois o leite, chás ou sucos 

de algumas frutas podem reagir a determinados fármacos e formar 

compostos que o organismo não consegue absorver.

O volume ideal é de 250mL, pois volumes maiores acabam diluindo o fármaco.

Com relação aos momentos das tomadas dos medicamentos, a 

regra é buscar um equilíbrio entre o estômago cheio e o vazio. 

No caso dos antibióticos, é preferível que sejam tomados 1h antes

ou 2h após as grandes refeições, pois, se não há nada no estômago a sua 

absorção é acelerada (o duodeno é o principal local de absorção dos fármacos)

e, apesar de haver maior proteção à mucosa gástrica quando o estômago está 

cheio, o bolo alimentar diminuí o contato do fármaco a parede estomacal e sua

absorção.  
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Farmacocinética - Absorção
 quantidade e a velocidade na qual o princípio ativo de um fármaco é absorvido

a partir da fórmula farmacêutica, tornando-se disponível no local da ação, 

chama-se biodisponibilidade. Ela é decrescente conforme o fármaco se 

apresente nas seguintes formas farmacêuticas:

Em geral, quanto maior for a biodisponibilidade de um fármaco, mais rápida 

será sua resposta terapêutica. Todo fármaco administrado por via enteral sofre 

metabolismo de primeira passagem no fígado, logo, os fármacos aplicados por 

essa via não são 100% biodisponÌveis. Na via retal somente 50% da droga 

sofre metabolismo de primeira passagem.

Fármacos administrados pela via parenteral não sofrem metabolismo de primeira 

passagem, logo, são 100% biodisponíveis ao caírem na circulação, ou seja, a 

biodisponibilizade é maior quando o medicamento é administrado via parenteral.

 Solução > emulsão > suspensão > cápsula > 

comprimido > drágea
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Absorção - Difusão passiva e o pH do meio
 O pH do local de absorção e o pKa (constante de dissociação) da droga irão

influenciar diretamente na sua velocidade de absorção.

Por exemplo, o estômago tem um pH ácido. Assim, drogas ácidas, como a 

aspirina (pKa 3,4), são mais bem absorvidas nesse ambiente (porque predomi-

na a forma não ionozada), enquanto a codeína, de caráter básico, é bem absor-

vida no intestino, uma vez que se trata de um meio básico.

PLASMA
pH: 7,4

SUCO GÁSTRICO
pH: 1,4

Não ionizado Esquema da membrana celular 

no estômago e passagem da 

droga ácida na forma não 

ionozada (HA).

Lembrete

Droga de caráter ácido: Mais bem absorvida em meio ácido (estômago).

Droga de caráter básico: Mais bem absorvida em meio básico (intestino).
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Vias de Administração
Podem ser classificadas como digestivas ou enterais, parenterais ou tópicas. 

São consideradas como vias enterais aquelas nas quais a droga entra em 

contato com qualquer segmento do trato gastro intestinal (TGI), como a vias oral, 

sublingual, bucal e retal. Dentre as vias parenterais podemos citar: intravenosa, 

intramuscular, subcutânea, intradérmica. 

VIA ENTERAL VIA PARENTERAL

intravenosa, 

intramuscular, 

subcutânea, 

percutânea,

respiratória,

endodôntica,

Vias oral: é a mais utilizada.  

Sublingual: Soalho de língua, dissolvido

pela saliva e não-engolido. 

Bucal: Empregada para a administra-

ção de fármacos que exercem ação no

local de aplicação. 

retal: Absorção: Veia cava inferior,

indicação: Pacientes inconscientes.

intradérmica,

intra-articular,

submucosa,

intradérmica,

subperióstea.
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Farmacocinética - Distribuição
A distribuição é o movimento dos fármacos pelo organismo após absorção. 

Após a distribuição por todo compartimento vascular as drogas atravessam a 

membrana capilar para chegar ao seu local de ação. A saída das drogas do 

compartimento vascular para o seu local de ação é determinada pelos mesmos 

fatores que controlam sua entrada (coeficiente de partição óleo/água, tamanho 

da molécula, grau de ionização).

a competição de dois fármacos pelos mesmos sítios de ligação as proteínas 

plasmáticas pode acarretar implicações clínicas na sua prescrição. Assim, o 

fármaco com maior afinidade de ligação tem ‘’preferência’’ sobre outro com 

menor afinidade, que é deslocado, aumentando sua fração livre no plasma e, 

por consequência, seus efeitos farmacológicos. EX: Ação hipoglicêmica da 

clorpropamida (antidiabético oral) pode ser potencializada por fármacos de alta 

ligação proteica, como alguns anti-inflamatórios não esteroides.    
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Farmacocinética - Metabolismo (Biotransformação)
Promove término dos efeitos farmacológicos e é um pré-requisito para excreção

das drogas. Com os processos de metabolismo as drogas podem se tornar 

substâncias inativas a partir de ativas, ou substâncias ativas a partir de 

parcialmente ativas ou inativas, o que é necessário para que ocorra o efeito 

terapêutico.

Metabolismo pode ser classificado de acordo com os tipos de reações. As 

reações podem ser não sintéticas (fase I) e incluem oxidação, redução e 

hidrólise ou reações sintéticas (fase II) que consistem na posterior conjugação 

com grupos funcionais fornecidos por co-fatores endógenos. Estas reações têm 

por objetivo deixar as drogas mais polares e menos solúveis em lipídios, 

evitando nova absorção, possibilitando a excreção.

Outra classificação de acordo com o local onde ocorrem: metabolismo 

microssomal hepático (Microssomas hepáticos), não microssomal (tecidos 

hepáticos) e não hepático (plasma, rins, pulmões, paredes intestinais). Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Farmacocinética - EXCREÇÃO
É a eliminação de drogas do corpo com ou sem alterações metabólicas, através 

de: urina, bile, suor, saliva, exalação pulmonar, lágrimas e leite.

A excreção renal é controlada por três processos: filtração glomerular, 

reabsorção tubular e secreção ativa.

Todas as drogas na corrente sangüínea são filtradas pelos rins, as drogas 

ligadas não são filtradas e permanecem na corrente sangüínea. A porcentagem 

de droga filtrada é inversamente proporcional ao grau de ligação às proteínas

plasmáticas, assim somente a droga livre é filtrada e excretada. Em seguida 

ocorre reabsorção tubular de drogas, as com alto coeficiente de partição 

óleo/água (lipossolúveis) atravessam o epitélio e escapam da urina, são 

reabsorvidas e não são excretadas. 

Alguns gases e substâncias voláteis podem ser excretados pelo pulmão 

resultando em halitose. Outras drogas, mais lipossolúveis, podem ser 

excretadas pelo leite, o que representa um risco para o lactente.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Farmacodinâmica
A farmacodinâmica estuda os efeitos dos fármacos nos sistemas biológicos e 

seus mecanismos de ação, incluindo a interação droga-receptor.

- Ação: interação da droga com o organismo, local onde a droga age e onde o-

correrá desencadeamento de processos bioquímicos (receptores).

- RECEPTORES: são macromoléculas que interagem de modo específico com 

a droga para desencadear efeito, podem ser enzimas, proteínas de membrana 

ou ácidos nucléicos. Estes receptores se modificam pela presença da droga, 

provocando processos bioquímicos que culminam com o efeito da droga. 

Portanto, o efeito de uma droga de pende da interação droga-receptor.

- Efeito: resultado da ação, conseqüência dos processos bioquímicos.
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Agonistas
São drogas que induzem resposta tecidual. Podem ser agonistas totais, par-

ciais ou inversos. Os agonistas totais produzem efeito máximo que não é ultra-

passado por outras drogas. Apresentam alta eficácia.

Os agonistas parciais são drogas cujo efeito máximo é MENOR do que o con-

seguido com o agonista total. O efeito não é aumentado com aumento da dose, 

a diferença entre agonistas totais e parciais está na atividade intrínseca. A ativi-

dade intrínseca pode ser definida como a capacidade de ativar o receptor de-

pois de formado o complexo droga-receptor.

Os agonistas inversos são aqueles que exercem efeito OPOSTO ao do agonista, 

e não impedem a resposta do agonista como os antagonistas. Estes drogas pos-

suem atividade intrínseca e atuam em receptores distintos (ex: histamina e

adrenalina).
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Antagonistas
Os antagonistas são drogas que não produzem resposta tecidual, apenas ocu-

pam o mesmo receptor do agonista. Os antagonistas têm atividade intrínseca 

zero, mas apresentam afinidade pelo receptor (capacidade em se ligar ao re-

ceptor).

Os antagonistas podem ser competitivos ou não competitivos. Os competitivos 

produzem redução da disponibilidade ou “distorção” dos receptores para liga-

ção com agonista, o bloqueio é superado pelo aumento da dose do agonista. 

Os antagonistas não competitivos produzem um bloqueio que não é reversível 

nem com doses maiores do agonista, produz redução irreversível da disponibili-

dade ou “distorção irreversível” do receptor.
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Dose ecaz mediana e dose letal mediana
A dose de um fármaco, necessária para produzir um efeito desejado em 50% 

dos indivíduos é chamada de dose eficaz mediana (De50).

A dose capaz de matar 50% dos animais num determinado experimento é 

chamada de dose letal mediana (DL50). 

Quando o efeito não é a morte, pode-se falar então em dose tóxica mediana

(DT50).

Denomina-se índice terapêutico a razão DL50/ DE50, que visa estabelecer a 

segurança clínica de um medicamento. Este índice confere uma segurança 

relativa quando apresenta valores superiores a 10. ele é uma comparação entre 

a quantidade de um agente terapêutico necessária para causar um efeito 

terapêutico e a quantidade que causa efeitos tóxicos. 

Define-se janela terapêutica, como a faixa entre a dose mínima eficaz e 

máxima eficaz.
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TIPOS DE REGIME ANALGÉSICO PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA

ANALGÉSIA PREEMPTIVA: Tem início ANTES do estímulo nocivo, ou seja, pre-

viamente ao trauma tecidual. São empregados fármacos que PREVINEM a 

hiperalgesia, que pode ser complementada pelo uso de anestésicos locais de 

longa duração. 

ANALGESIA PREVENTIVA: Tem início IMEDIATAMENTE após a lesão tecidual,

porém antes do início da sensação dolorosa. Em termos práticos, a primeira do-

se do fármaco é administrada ao final do procedimento (com o paciente ainda 

sob os efeitos da anestesia local).

ANALGESIA PERIOPERATÓRIA: O regime é iniciado antes da lesão tecidual e

mantido no período pós-operatório imediato. Justifica-se que os mediadores 

pró-inflamatórios devem manter-se inibidos por um tempo mais prolongado.
ANALGÉSIA PREEMPTIVA

ANALGÉSIA PREEMPTIVA

ANALGÉSIA PERIOPERATÓRIA

ESTÍMULO NOCIVO

ESTÍMULO NOCIVO

ESTÍMULO NOCIVO PÓS-OPERATÓRIO

sensação dolorosa
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Analgésicos opióides ou hipnoanalgésicos (Analgésicos de ação central)

Os hipnoanalgésicos além de promover alívio da dor são antitussígenos, 

constipantes, provocam depressão respiratória, retenção urinária, tolerância 

analgésica, dependência física e psicológica. A morfina e a codeína são

alcalóides naturais contidos no ópio derivado da papoula (Papaver somniferum) 

são as drogas padrão do grupo.

No caso de intoxicação aguda por opióides ocorre morte por depressão 

respiratória profunda. A intoxicação apresenta os seguintes sinais: torpor, 

constrição da pupila e depressão respiratória, coma, queda da pressão arterial 

e choque. O tratamento consiste em ventilação adequada e administração de 

antagonista opióide, em seguida deve ser feito o monitoramento e a 

readministração se necessário.

Existem ainda os antagonistas opióides (Naltrexona, Naloxona) que são 

utilizados para antagonizar os efeitos narcóticos inclusive a depressão 

respiratória. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



CODEÍNA - ANALGÉSICO DE AÇÃO CENTRAL

Codeína: apresenta pequena afinidade por receptores opióides, porém após a 

sua biotransformação forma morfina.

Usado com Paracetamol (Tylex®) para aumentar a eficácia e diminuir efeitos 

colaterais já que ambos podem ser usados em menores doses. O Tylex 

apresenta as seguintes apresentações:  

Um comprimido apresenta 7,5 mg de fosfato de codeína e 500 mg de 

paracetamol (alívio de dores de intensidade leve). 4/4h.

30mg de codeína e 500mg paracetamol, devem ser utilizados em intervalos de 

4 horas. (Tylex) (OBS: prescrição com receita de controle especial). Indicado 

para o alívio de dores de grau moderado a intenso, como nas decorrentes de 

traumatismo (entorses, luxações, contusões, distensões, fraturas), pós-opera-

tório, pós extração dentária, neuralgia, lombalgia, dores de origem articular e 

condições similares.
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Potência 5 a 10 vezes menor que morfina, agonista μ, inibe a recaptação de 

Nor e serotonina. Apresenta menores efeitos no sistema circulatório e 

respiratórios, e pequeno potencial de abuso. Está contra Indicado para menores 

de 16 anos. As reações adversas mais comuns são náuseas e vômitos.

Apresentação: Cápsulas de 50 mg. 

Posologia: máximo de 400mg/dia, intervalos de 4 a 8 h. 

(OBS: prescrição com receita de controle especial.)

TRAMADOL - ANALGÉSICO DE AÇÃO CENTRAL
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Sedação mínima pela técnica de Inalação de óxido nitroso (N2O)  

É um gás incolor, não irritante, com odor e gosto leve e agradável. O Óxido Ni-

troso é um gás com propriedades físico-químicas particulares que permitem um 

uso seguro e confortável no consultório do cirurgião-dentista. É praticamente in-

solúvel (coeficiente de partição óleo/água 0,47) não se misturando com nenhum 

componente sanguíneo. Sua ação é muito rápida e, conseqüentemente, sua e-

liminação também se faz em grande velocidade. Não produz anestesia cirúrgica 

completa, pois é um gás com potência muito baixa, por isso em anestesia geral 

somente é utilizado como suplemento de outros gases anestésicos. A potência 

de um gás é definida pela concentração alveolar mínima (CAM) que é a quanti-

dade de gás que inibe os movimentos em 50% dos indivíduos.

O N2O produz sedação consciente definida como: depressão mínima do nível 

de consciência durante a qual o paciente mantém a habilidade de respirar, 

permanece com seus reflexos preservados e responde apropriadamente a 

comandos físicos e verbais.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Vantagens/Desvantagens do uso da Sedação consciente com Óxido Nitroso: 

- ANALGESIA;

- Alteração da profundidade sedação de 

acordo com o procedimento;

- Início de ação rápido’(~5 min);

- Duração de ação variável não há 

tempo de recuperação;

- Administração de dose incremental 

(titulação);

- Administração de no mínimo 30% de 

O2;

- Droga segura.

- Custo inicial do equipamento e dos 

gases;

- Necessidade do treinamento do 

profissional;

- Necessidade da cooperação do 

paciente;

- Espaço para equipamento;

- Limitação na região anterior de 

maxila;

- Risco ocupacional.

Desvantagens Vantangens
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ANALGÉSICOS (FÁRMACOS QUE DEPRIMEM A ATIVIDADE DOS NOCIPECTORES)

São fármacos que reduzem ou interrompem as vias de transmissão nervosas,

diminuindo a percepção de dor (nocicepção). Controle da dor. São 2 tipos: de

 AÇÃO CENTRAL (Atuação no SNC) e de AÇÃO PERIFÉRICA (agem local).

PARA DORES JÁ INSTALADAS, o emprego de fármacos que deprimem os no-

ciceptores é mais conveniente,  pois conseguem diminuir o estado de hiperalge-

sia persistente. Isso é conseguido por meio do bloqueio da entrada de cálcio e

da diminuição dos níveis de AMPc nos nociceptores.  

A substância padrão do grupo é a DIPIRONA (500 mg a 1g, 4/4h), empregada 

para controle da dor leve e moderada em ambiente ambulatorial ou hospitalar.

Outro fármaco que bloqueia diretamente a sensibilização dos nociceptores é o 

DICLOFENACO. 

ATENÇÃO: O PARACETAMOL é um AINEs, apesar de quase não apresentar

atividade anti-inflamatória, por esse motivo é empregado como analgésico, para

dores de intensidade leve a moderada, não interferindo na produção de edema.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



PARACETAMOL ou ACETAMINOFENO

É UM AINE que quase não apresenta atividade anti-inflamatória, usado como

ANALGÉSICO da classe dos derivados do para-aminofenol.

MECANISMO DE AÇÃO: inibição da cicloxigenase (COX) 1 e 2, da síntese 

de prostranglândinas.

EFEITOS: Analgésico, antitérmico. Não possui efeito anti-inflamatório.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: Via oral. Comprimido 500 ou 750 mg. Compri-

mido efervecente 500 mg. Gotas: 5mg/gt (100 mg/mL); 10 mg/gt (200 mg/mL). 

Suspensão oral: 160 mg/5mL. (tylenol, Sonridor).

DOSE: Analgésico e antitérmico. Adultos 500 a 1.000 mg/dose, 4/4h ou 6/6h. 

dose máx. 4g/dia. Crianças (2 a 12 anos): 10/15 mg/kg/dose (4 a 5 doses).So-

lução em gotas 100mg/mL ou 10mg/gt: 1 gt/kg/dose. 100 mg ou 5mg/gt: 2 gt/

kg/dose. 

CONTRAINDICAÇÃO: hepatopatias graves e pacientes usando Varparina Sódic.

Analgésico seguro para uso em gestantes e lactantes.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



DICLOFENACO DE SÓDIO/POTÁSSIO

É um AINE da classe dos derivados do ácido fenilacético.

MECANISMO DE AÇÃO: inibição da cicloxigenase (COX) 1 e 2, da síntese 

de prostranglândinas. e depressão de nociceptores já sensibilizados.

EFEITOS: Analgésico, antitérmico e anti-inflamatório.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: Via oral. Comprimido 50 e 70 mg. (Voltaren)

DOSE: Adultos 50 mg, 8/8h (3x ao dia), 75 mg 2 vezes/dia. 100mg, 2x dia. 

Crianças Não é indicado. Adoslecentes acima de 14 annos: 50 mg. 3x ao dia.

CONTRAINDICAÇÃO: Porfiria, úlcera gástrica ou sangramento gastrientisnal

ativo, história de alergia grave ao ácido acetilsalicídico, corticoterapia ou 

anti-inflamatório não hormonal e hepatopatias.

EFEITOS ADVERSOS: Sintomas gastrintestinais e

elevação das enzimas hepáticas.
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DIPIRONA OU METONIDAZOL

É um medicamento analgésico de ação periférica.

MECANISMO DE AÇÃO: Depressão de nociceptores já sensibilizados.

EFEITOS: Analgésico, antitérmico.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: Via oral. Comprimido 500 mg. Gotas 25 mg/gt

(500mg/mL), solução oral. 50 mg/mL. Ampola (2 e 5 mL): 500 mg/mL. Supositó-

rio infantil 300mg. Adulto : 1000. (Dipirona sódica, Novalgina)

DOSE: Analgésico e Antipirético. Adultos (acima de 15 anos) 500 a 1000 mg/do-

se, 6/6h (4x ao dia), VO: Dose máxima (gotas): 40 gotas, 4x ao dia. 

OBS: 1ML= 20 GTS. Crianças Não é indicado.

CONTRAINDICAÇÃO: Na gravidez e na lactação, nefrites crônicas, discrasias

sanguíneas, alergia grave à aspirina e anti-inflmatórios não-hormonais.
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IBUPROFENO

É um AINE da classe dos derivados do ácido propriônico.

MECANISMO DE AÇÃO: inibição da cicloxigenase (COX) 1 e 2, da síntese 

de prostranglândinas.

EFEITOS: Analgésico, antitérmico e anti-inflamatório.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: Via oral. Comprimido 200, 300, 400 ou 600 

mg. Suspensão: 200 mg /5mg. Gotas 50 mg. (Advil, Alivium).

DOSE: Adultos Analgésico 400 a 600 mg. 4/4h ou 6/6h. Dose máx. 3,2g/dia. 

Antitérmino: 200 a 400 mg/dose, 4/4h ou 6/6h. Anti-inflmatório 400 a 600 mg/do-

se 6/6h ou 8/8h.

Crianças: 5 a 10 mg/kg/dose, 6/6h ou 8/8h.

CONTRAINDICAÇÃO: Hipersensibilidade ao ibuprofeno, à aspirina ou outros

AINES hormonais. Úlcera gástrica ativa.

O único AINE indicado
para crianças 
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NIMESULIDA

É um AINE da classe dos derivados do ácido acídico.

MECANISMO DE AÇÃO: inibição da cicloxigenase (preferencial: COX 2), da 

síntese de prostranglândinas; neutralização da formação de radicais livres 

derivados do processo inflamatório.

EFEITOS: Analgésico, antitérmico e anti-inflamatório.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: Via oral. Comprimido 100 mg. Gotas: 50mg/mL. 

Suspensão: 50mg/5mL. Gotas 50 mg/mL. Cápsulas Retard.: 200mg.

Nimesulid, Scaflan, Nimesulida, Nimesulix, Arflex.  

DOSE: Adultos Anti-inflamatório e Analgésico: 50 a 100mg, 2 vezes/dia. Dose 

máxima: 200mg. Idosos: Máximo 100mg/dia e pelo menor tempo possível.

Crianças: Evitar em menores de 12 anos.

CONTRAINDICAÇÃO: Hemorrágia digestiva, úlcera péptica, disfunção renal ou

hepatite grave.
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ANSIOLÍTICOS

Os ansiolíticos são psicofármacos que diminuem a ansiedade e tensão sem 

causarem depressão acentuada em doses terapêuticas. Quase todos os depre-

ssores do SNC podem ser utilizados como ansiolíticos, porém o grupo de drogas

mais utilizado para este fim é o dos BENZODIAZEPÍNICOS (BDZ). 

Dentre os BDZ mais utilizados em Odontologia podemos citar: midazolam 

(Dormonid®), Lorazepam (Lorax®), Alprazolam (Frontal®), Diazepam (Valium®)

MECANISMO DE AÇÃO: Os BDZ agem através da potencialização da inibição 

neural mediada por GABA, ou seja, facilitam a ação do GABA, um neutrotrans-

missor endógeno. Quando o receptor de GABA é ativado os canais de cloreto 

se abrem, permitindo a entrada destes íons, que causa hiperpolarização da 

membrana e inibição neuronal. Os BDZ aumentam a freqüência de abertura dos 

canais de cloreto em resposta ao GABA, assim a inibição natural causada pelo

GABA é intensificada.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Benzodiazepínicos

Têm boa absorção pelo trato digestório, são muito lipofilícos e penetram de

forma relativamente fácil no SNC. Além disso, têm alta ligação com as proteínas

plasmáticas. o que ajuda a manter uma meia-vida longa.

Podem causar:

Redução do fluxo salivar.

Redução do reflexo do vômito

Relaxamento da musculatura esquelética.
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Benzoadipínicos
NOME GENÉRICO 

NOME GENÉRICO 

DOSES USUAIS 
PARA ADULTOS

INÍCIO DA AÇÃO
(MIN)

DOSES USUAIS 
PARA ADULTOS

DURAÇÃO DO 
EFEITO (HORAS)

DOSES USUAIS 
PARA IDOSOS

MEIA-VIDA
PLASMÁTICA (H)

DIAZEPAM

LORAZEPAM

APRAZOLAM

MIDAZOLAM

TRAIZOLAM

DIAZEPAM

LORAZEPAM

APRAZOLAM

MIDAZOLAM

TRAIZOLAM

5 - 10 mg

1 - 2 mg

0,5 - 0,75 mg

7,5 - 15 mg

0,125 - 0,25 mg 

60

120

60

30

30

5 mg

1 mg

0,25 - 0,5 mg

7,5 mg

0,06 - 0,125 mg 

20 - 50

12 - 20

12 - 15

1 - 3

1,7 - 5

0,2 - 0,5 mg

Não recomendado

Não recomendado

0,25 - 0,5 mg/kg

Não recomendado

12 - 24

2 - 3

1 - 2

1 - 2

1 - 2Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ANTIIFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIS (AINES)

Os AINES são fármacos que promovem a inibição periférica e central da ativi-

dade da COX e subsequente diminuição da biosíntese e liberação de prosta-

glandinas (PGs) e trombaxanas. A inibição da produção de PGs previne a hipe-

ralgesia dos nociceptores. O ácido araquidônico será metabolizado pelo siste-

ma LIPOX que formará leucotrienos B4. Atualmente sabe-se que a COX existe 

em pelo menos três isoformas (COX1, 2 e 3). 

A COX 1, denominada de fisiológica, é uma enzima constitutiva, ou seja respon-

de a estímulos fisiológicos, e é encontrada na maioria da células, as PGS pro-

duzidas por esta enzima estão envolvidas em vários processo biológicos 

(gastroproteção, controle da hemostasia, da circulação, filtração, equilíbrio ele-

trolítico renal e tonus da musculatura lia uterina). 

A COX 2 é induzida em processos inflamatórios e é chamada de COX 

patológica. 

A COX 3 só existe no SNC.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ANTIIFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIS (AINES)

INIBIÇÃO SELETIVA COX-1

(causa efeitos adversos gastrointestinais)

contra-indicação: Úlcera Gástrica

INIBIÇÃO SELETIVA COX-2*

(causa efeitos adversos cardiovasculares)

contra-indicação: AVC

MAIS INDICADO

PARA DORES JÁ

INSTALADAS!

NOME GENÉRICO DOSE (mg) Intervalo COX-2*

CETOROLATO

DICLOFENACO POT.

IBUPROFENO

NIMESULIDA

CETOPROFENO

PIROXICAM

TEMOXICAM

MELOXICAM

CELECOXIBE

ETERICOXIBE

10 mg

50 mg

400-600 mg

100 mg

150 mg

20 mg

20 mg

15 mg

200 mg

60 - 70 mg

8h

8h - 12h

8h - 12h

12h

24h

24h

24h

24h

 12h - 24h

24h

N-S

N-S

N-S

S

N-S

N-S

N-S

S

S

S

ATENUA A DOR

E O EDEMA!

N-S: Não seletivo

S: Seletivo

TODOS OS INIBI-

DORES DA COX 

PODEM CAUSAR 

RETENÇÃO DE 

ÁGUA E SÓDIO, 

DIMINUIÇÃO DA 

TAXA DE FILTRA-

ÇÃO GLOMERU-

LAR E AUMENTO 

DA PA.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ANTIIFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIS (AINES) - Classicação
Á

ci
d
o
s 

ca
rb

o
xi

lic
o
s

      Ácido Salicilico e Ésferes                            ASS, diflunisal, benorilato,

      

       Ácidos acético               Acido fenilacético                        Diclofenado

                                          Ácido Carbo e heterocíclíco        Indometacina

      Ácido Propiônico                         Cetoprofeno, Naproxeno, Ibuprofeno                                     

      Ácido Fenâmico                                             Flufenâmico, mefenâmic.

       

 

                                                                           Nimesulida, Nabumetona

    Celecoxib, Refecoxib, Valdecoxib, Etoricoxib, Parecoxib, Luminecoxib.

Á
ci

d
o
 

E
n
ó

lic
o

Á
ci

d
o
 

A
cí

d
ic

o
s

       Pirazolonas                                                                    Fenilbutazona

       Oxicama                                         Meloxicam, Piroxicam, Tenoxicam

C
o

xi
b
e

s
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PRINCIPAIS MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA ODONTOLOGIA

  Medicamento    Dosagem    Tempo    Gestantes                 Crianças                       

AINES

AAS (ASPIRINA) 

Solução oral “gotas” 50mg/ml 
1 gota/Kg (12/12 hs)*** 

Gotas 50mg/1ml Gotas 100mg/1ml 
1 – 2gotas/1kg 1gota/1kg - 6 – 8h 12h

Ibuprofeno

Cetoprofeno

Nimesulida  

Piroxicam

Meloxicam 

Celecoxibe

Lornoxicam

Diclofenaco de 
Potássio
Diclofenaco de 
Sódio

500 mg

50 mg

50 - 100 mg

400 - 600mg

50 -100 mg

100 mg

20 mg

15 mg

200 mg

8 mg

6/6h

8/8h

12/12h

8/8h

8/8h ou12

12/12h

12/12h

24/24h

24/24h

12/12h

D

D

C ou D (30ªs)

B ou D (3ºt)

B ou D (3º t) 

C

C ou D (3ªt)

C ou D (3ªt)

C ou D (30ªs)

D

*** Há controversias na literatura. Geralmente o mais indicado para crianças é o Ibuprofeno.
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PRINCIPAIS MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA ODONTOLOGIA

Atenção!!!!!

 Dose única (30min antes) Posologia 
0,025 – 0,05 mg/kg - 1 a 2 gotas/kg 

Corticóides

Betametasona

Dexametaxona

Prenidsona

Paracetamol

Dipirona

2mg

4mg

1 comp. (4 mg)

2 comp. (4 mg)

20 mg

500 mg

500 mg

500 mg

8/8h

8/8h

1h antes

do proce.

24/24h

6/6h

6/6h

6/6h

Categoria B
Pode ser usado!

Ácido
Acetilsalicilico

C

C (D até

2ª sem)

C ou D (1ºT) 

C

D

  Medicamento    Dosagem    Tempo    Gestantes                 Crianças                       

Não use este medicamento em crianças ou adolescentes com sintomas gripais 

ou catapora. O uso de ácido acetilsalicílico pode causar a Síndrome de Reye, 

uma doença rara, mas grave. 

Solução “gotas” 200mg/ml 1gota/Kg (35 
gotas) – 6/6hs; Solução “gotas” 500mg/ml
 ½ gota/Kg (20 gotas) – 4/4hs

Não opióide
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Fentanil

Morfina

Opióides

PRINCIPAIS MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA ODONTOLOGIA

 Dose única (30min antes)
Posologia 0,025 – 0,05 mg/kg

50 mg

30 mg+

paracetamol

500mg

 0,2 a 2 ml +

intravascular

30 a 60mg

8/8h

6/6h

4/4h

C ou D (1º t)

C

C

C

  Medicamento    Dosagem    Tempo    Gestantes                 Crianças                       

Cloridrato
de tramadol

Codeína (fosfato
de codeína)

-
-
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PRINCIPAIS MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA ODONTOLOGIA

500 mg

250/5ml

300 mg

500 mg

500 mg

2 g (4 comp. de 500 mg)

900 mg (3 comp. de 300 mg)

8/8h

8/8h

1h antes do procedimento

1h antes do procedimento

8/8h

8/8h

24/24h

6/6h

  Medicamento    Dosagem    Tempo    Gestantes                 Crianças                       
Antibióticos

1ª escolha

Amoxicilina

2ª escolha

Clindamicina

Azitromicina

Cefalexina

Infecções maiores

Amoxilina 500mg + Ácido clavulânico 125 mg

Amoxilina 500 mg +Metronidazol 250 mg

Dose de ataque (profilaxia com antibiótico)

Amoxicilina

Clindamicina

500 mg. 8/8h

300 mg. 8/8h

500 mg. 6/6h
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ANTIIFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS (AIES, Corticosteróide, Glicocorticoíde, Corticoide)

1. Os corticosteróides penetram na célula e ligam-se ao receptor de glicocorti-

cóide.

2. O receptor ativaado migra para o núcleo, ligando-se a domínios responsáveis

nos glicortícoides no DNA.

3. A expressão gênica é regulada de forma negativa ou positiva, para produzir

os efeitos característicos do glicorticoide na síntese proteica.

4.Há estímulo da transmissão de lipocortina, uma proteina inibidora da fosfolipa-

se A2. Com a inibição da fosfolipase A2, há uma diminuição da disponibilidade

de ácido araquidônico, há uma diminuição no citoplasma, levando a uma dimi-

nuição da síntese de cicosanóides.

Principais efeitos farmacológicos: Anti-Inflamatório e imunossupressor.
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ANTIIFLAMATÓRIOS ESTEROIDAIS (AIES)

NOME GENÉRICO DOSE (mg) Duração Meia-vida

Hidrocortizona

Prednizona

Prednisolona

Triamcinolona

Dexametazona

Betametazona

20 mg

5 mg

5 mg

4 mg

0,75 mg

0,6 mg

Curta

Intermé

Intermé

Intermé

Prolong

Prolong

90

60

200

300

300

300

INDICADOS EM 

PARA ANALGÉSIA

PREEMPTIVA

Classe de hormônio esteroide caracterizada pela habilidade de se ligar com re-

ceptor cortisol (hormônio endôgeno) e desencadear efeitos similares nos AINE’S.

MECANISMO DE AÇÃO: Ação inibitória da enzima fosfolipase A2.

Na clínica: Prevenir a hiperalgesia, controlar o edema e analgésia preemptiva 

(antes da lesão), melhor período para ingerir é pela manhã).

Tambpem usados para doenças auto-imunes e mediadas por IgE.
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ANTIDEPRESSIVOS TRICÍCLICOS

Exemplo: Imipramina. inicialmente produzem tranqüilidade, letargia e distúrbios 

de pensamento, depois de duas a três semanas de administração há melhora 

do quadro de depressão e elevação do humor.

MECANISMO DE AÇÃO: inibe a recaptação de NOR e/ou 5-HT (serotonina)

EFEITOS ADVERSOS: Bloqueio de receptores colinérgicos (muscarínicos) pro-

voca efeitos parassimpatolíticos, como xerostomia, alteração da acomodação 

visual, retenção urinária, e diminuição do peristaltismo.

IMPLICAÇÕES EM ODONTOLOGIA: A xerostomia pode provocar aumento da 

incidência de cáries. Podem ocorrer interações medicamentosas vasoconstritor 

do tipo amina simpatomimética. Neste caso se ocorrer injeção intravascular aci-

dental ou se forem aplicadas doses excessivas, os efeitos pressores dos vaso-

constritores serão potencializados e ocorrerá aumento brusco da pressão 

arterial.
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ANTIBIÓTICOS

Os antibióticos são substâncias produzidas por microrganismos ou derivados 

semi-sintéticos que inibe crescimento ou causam a morte de outros microrga-

nismos patogênicos. São classificados em bactericida e bacteriostáticos:

Interferem na síntese da parede celular

bacteriana:

Penicilinas

Cefalosporinas

Aminoglicosídeos

Vancomicina

Metronidazol

Imipenem

BACTERICIDA BACTERIOSTÁTICOS

Interferem na síntese proteíca

Tetraciclinas

Eritromicina

Claritromicina

Azitromicina

Clindamicina

Sulfa

Cloranfenicol
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Mecanismo de Ação dos antibiotícos

Membrana Celular
Anfotericina B
Azóis
Nistatina
Polimixinas

Síntese de Proteínas
Aminoglicosídeos
Cloranifenicol
Clindamicina
Macrolídeos
Tetraciclinas

Síntese de Ácido
Nucleico
Flucitocina
Fluorquinolonas
Metronidazol
Ácido nalidixíco
Rilampicina
ciprofloxacina

Metabolismo 
Intermédiário
Ácido aminossali-
cílico
Sulfonamidas
Solfonas
Trimetoprima

Síntese da parede celular

Bacitracina
Carbaceféns (loracarbefe)
Cefalosporinas

Imipeném
Penicilinas
VancomicinaLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ANTIBIÓTICOS QUE ATUAM NA SÍNTESE DA PAREDE CELULAR 

A parede celular é uma estrutura produzida pelas próprias bactérias que reforça 

externamente sua membrana citoplasmática, tendo como funções proteger, sus-

tentar e dar forma. Por ser altamente permeável, a parede celular não interfere 

nas trocas osmóticas celulares. Sem esse reforço, a célula bacteriana, que a-

presenta uma pressão osmótica interna muito elevada, não poderia conservar 

sua arquitetura. A parede celular é uma estrutura exclusiva das bactérias, ou 

seja, não é encontrada em células de mamíferos. Os antibióticos que atuam ini-

bindo a síntese de parede celular necessitam que as bactérias estejam se re-

produzindo, pois não são capazes de destruir a parede já existente e sim impe-

dir a síntese de uma nova parede. Sem a síntese de nova parede celular as 

bactérias não resistem ao ambiente (hipotônico) e ocorre morte por rompimento 

osmótico, resultante da diferença de pressão osmótica entre o meio externo e o 

meio interno das bactérias. Assim, sua ação é bactericida e estes antibióticos 

têm toxicidade seletiva máxima, pois atuam em uma estrutura típica de bactérias.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ANTIBIÓTICOS QUE ATUAM NA SÍNTESE DE PROTEÍNAS 

São, normalmente, bacteriostáticos. Estes antibióticos se ligam a ribossomos 

bacterianos dificultando a leitura do código genético ou impedindo a tradução e 

síntese protéica ou formando proteínas defeituosas (tetraciclinas, licosaminas e 

macrolídeos). OBS: aminoglicosídios são bactericídas.

Deste grupo, as tetraciclinas, as lincosaminas e os macrolídeos são os medica-

mentos que interessam à clínica odontológica. Eles agem dificultando a tradu-

ção da informação genética que permite a síntese proteica. As tetraciclinas ini-

bem a síntese proteica ao impedir a ligação do RNA transportador (t-RNA) à 

subunidade menor dos ribossomos, seja ela 30S (própria das bactérias) ou 

0S (das células dos mamíferos) (não-específico). Por sua vez, as lincosaminas 

(clindamicina e lincomicina) e os macrolídeos (eritromicina, azitromicina e clari-

tromicina) inibem a síntese proteica fixando-se à subunidade 50S (seletiva) 

(maior toxicidade seletiva e o menor número de reações adversas)
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ANTIBIÓTICOS QUE ATUAM NA SÍNTESE DE ÁCIDOS NUCLÉICOS

Alguns fármacos podem interferir com a síntese de DNA impedindo a 

replicação de informação genética, este efeito é mortal para as células.

 Estas drogas não apresentam nenhuma toxicidade seletiva, são utili-

zadas para tratamento de neoplasias (antineoplásicos) e não para o 

tratamento de infecções. Os antibióticos que atuam na síntese de ácidos nucléi-

cos, geralmente atuam sobre a síntese do RNA através da ligação com RNA-po-

limerase o que impede a célula de sintetizar proteínas vitais (Rifamicina), ou a-

través da interrupção da síntese de DNA bacteriano pela redução do grupamen-

to nitro que leva a formação de radicais livres tóxicos para o DNA dos microrga-

nismos (Metronidazol). A síntese dos ácidos nucleicos parece ser o modo de 

ação do metronidazol. Esse composto penetra facilmente nas células bacteria-

nas aeróbias e anaeróbias e nas células de mamíferos. Nas bactérias anaeró-

bias, entretanto, há um maior acúmulo intracelular dessa droga e de seus deri-
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ESPECTRO DE AÇÃO

Este critério baseia-se na eficácia dos antibióticos contra determinadas espé-

cies bacterianas. 

• Ação principal contra bactérias Gram-positivas: penicilinas G, penicilina V, ma-

crolídeos, lincosaminas, rifamicina, vancomicina. 

• Ação principal contra bactérias Gram-negativas: aminoglicosídeos (gentamici-

na) e floxacinas (ciprofloxacina). 

• Ação similar contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas: ampicilina, a-

moxicilina, cefalosporinas, tetraciclinas, cloranfenicol. -

• Ação contra bactérias anaeróbias: penicilinas, lincosaminas, tetraciclinas, clo-

ranfenicol, metronidazol. 

• Ação contra espiroquetas: penicilinas, cefalosporinas, tetraciclinas. 

• Ação contra fungos: nistatina, anfotericina B, cetoconazol, itraconazol, etc. 

• Ação sobre outros microrganismos (riquétsias, micoplasmas, micobactérias e 

clamídias): tetraciclinas e cloranfenicol.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



CLASSE DE ANTIBIÓTICOS - PENICILINA

São classificadas como naturais e semi-sintéticos. Possuem em comum, como 

núcleo molecular, o ácido 6-aminopenicilâmico. Junto

com as cefalosporinas, fazem parte do grupo dos 

antibióticos beta-lactâmicos.

Mecanismo de Ação: agem inibindo a síntese da parede celular.

Inibem as enzimas responsáveis pela ligação cruzada dos polímeros de pepti-

dioglicano durante o último estágio da síntese da parede celular.

Todas as penicilinas são bactericidas.

Todas as penicilinas são classificadas na categoria B do FDA.

As razões para isso são seu próprio mecanismo de ação. Por atuar na parede 

celular, presente apenas na bactéria, aumenta muito sua toxicidade seletiva e, 

finalmente, por ser a classe de antibióticos mais antiga, com pelo menos 60 

anos de experiência clínica.
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Classicação das Penicilinas

Penicilinas Naturais
Penicilinas Semi-Sintéticas 
Resistentes às penicilinases 
(betalactamases)

Penicilinas Semi-
Sintéticas

✓ Penicilina G 
Potássica
✓ Penicilina G 
Procaína
✓ Penicilina G 
Benzantina

✓ Penicilina V

✓ Ampicilina

✓ Amoxicilina

✓ Oxacilina

✓ Dicloxacilina

As penicilinas naturais 
são mal absorvidas por 
via oral, por serem ina-
tivadas pelo suco gástri-
co. As vias parenterais 
(IV e IM) permitem uma 
completa absorção.

São obtidas acrescen-
tando precursores espe-
cíficos ao meio nutritivo 
onde crescem os fungos 
produtores das penicili-
nas naturais, ou por mo-
dificação do ácido 6.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



CLASSE DE ANTIBIÓTICOS - CEFALOSFORINAS

Possui em comum na sua estrutura química, 

como núcleo molecular, o ácido 

7-aminocefalosporÌnico (7- ACA). 

Junto com as penicilinas, fazem parte do grupo de 

antibióticos denominados por beta-lactâmicos. As cefalosporinas são menos 

sensíveis à ação das enzimas beta-lactamases.

Da mesma forma que as penicilinas atuam inibindo a síntese da parede celular 

das bactérias.

Todas as cefalosporinas são bactericidas.

São antibióticos classificados na categoria B do FDA.

Observa-se reação cruzada entre as alergias ‡ penicilina e cefalosporinas.
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Classicação das Cefalosporinas

• Cefalotina (IV, IM) (a)
• Cefazolina (IV,IM)
• Cefapirina (IV) (a)
• Cefradine (IV,IM,VO)
• Cefalexina (VO)
• Cefadroxil (VO)

Nota (a): Evitar via 
intra-muscular devido a 
dor na administração.

Cefalosporinas 
de 1ª geração 

• Cefuroxima (IV,IM)
• Cefamandole (IV,IM)
• Ceforanide (IV)
• Cefonicid (IV,IM)
• Cefoxitina (IV,IM)
• Cefotetan (IV,IM)
• Cefmetazole (IV)
• Cefaclor (VO)
• Cefuroxima axetil (VO)
• Cefprozil (VO)
• Loracarbef (VO)

Cefalosporinas 
de 2ª geração  

• Cefotaxima (IV, IM)
• Ceftriaxona (IV, IM)
• Ceftazidima (IV, IM)
• Cefodizima (IV, IM)
• Ceftizoxima (IV, IM)
• Cefmenoxima (IV,IM)
• Cefoperazona (IV,IM)
• Moxalactam (IV, IM)
• Cefixima (VO)
• Cefpodoxima proxetil (VO)
• Ceftibuten (VO)
• Ceftamet pivoxil (VO)
• Cefdinir (VO)

Cefalosporinas 
de 3ª geração

 
• Cefepima (IV, IM)
• Cefpiroma (IV,IM)
• Cefpiramida (IV)

Cefalosporinas 
de 4ª geração 

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



CLASSE DE ANTIBIÓTICOS - TETRACICLINAS

Nesse grupo estão incluídos compostos de origem natural ou sintética, com 

propriedades similares. Destacam-se a tetraciclina, doxiciclina e minociclina.

Atuam inibindo a síntese proteica bacteriana, por meio da ligação aos 

ribossomos 30S. 

São bacteriostáticas.

Depositam-se sob a forma de ortofosfato complexo nos ossos e dentes, durante 

o desenvolvimento, provocando manchas marrons e hipoplasia de esmalte. 

Logo, n„o devem ser evitadas durante a gravidez e devem ser evitadas em 

crianças.

Classificada como categoria D do FDA. Seu uso é completamente contra-indi-

cado na gestação, no primeiro trimestre, pelo risco de teratogenicidade e nos 

últimos meses, em função das manchas nos dentes. As tetraciclinas se deposi-

tam nos ossos e dentes, durante o desenvolvimento provocando manchas irre-

versÍveis amarelo-marrons e hipoplasia de esmalte dental.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



PROFILÁXIA CIRÚRGICA

Se o profissional optar pela profilaxia antibiótica, ela deverá ser instituída antes 

da intervenção. Condições cardíacas de alto risco para a EI: 

• portadores de próteses valvares cardíacas; 

• pacientes com história prévia de EI (endocardite infecciosa, EI). 

• valvopatia adquirida em paciente transplantado cardíaco;

•  portadores de certas cardiopatias congênitas cianogênicas.

Regimes recomendados pela AHA para a prevenção da EI na clínica odontoló.: 

•Amoxicilina. Adultos,2 g e, para crianças, dose de 50 mg/kg de peso corporal.

Via oral 1 hora antes do início do procedimento. Pacientes alérgicos às penicili-

nas, (via oral 1 hora antes do início do procedimento):

• clindamicina – 600 mg para adultos; • cefalexina ou cefadroxil* – 2 g para adul-

tos e 50 mg/kg de peso corporal para crianças; 

• claritromicina ou azitromicina – 500 mg para adultos e 15 mg/kg de peso corpo-

ral para crianças.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Regimes antimicrobianos recomendados - infecçoẽs  bacterianas bucais agudas

  Amoxicilina         500 mg a cada 8 h 

INDICAÇÃO ANTIBIÓTICO ADULTOS

 500 mg a cada 12 h 
ou 

500 mg a cada 24 h

Claritromicina 
ou 

Azitromicina

 Pacientes com história 
de alergia às penicilinas

INFECÇÕES EM 
FASE INICIAL

 Pacientes com 
história de alergia 

às penicilinas

 infecções avançadas 
presença de celulite 

pericoronarites 

Quando não se obtém 
resposta ao tratamen-
to com amoxicilina + 

metronidazol

  Amoxicilina 
associada 

com clavulanato 
de potássio 

Amoxicilina 
+ 

Metronidazol

500 mg a cada 8 h
+ 

250 mg a cada 8 h

500 mg a cada 8 h

Clindamicina 300 mg a cada 8 h

 CRIANÇAS

20 mg/kg/dose 

7,5 mg/kg/dose
 ou

 10 mg/kg/dose 

20 mg/kg/dose 
+

7,5 mg/kg/dose

 20 mg/kg/dose 

10 mg/kg/dose

*As dosagens pediátricas foram calculadas por dose (tomada), e não por dia. Os intervalos entre 
as doses para crianças são os mesmos que para os adultos. **Não há preparações farmacêuticas 
de clindamicina na forma de suspensão para uso pediátrico.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



CLASSIFICAÇÃO DA DO RESULTADO DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

• Antagonismo – indica uma interação que diminui a resposta clínica de um me-

dicamento quando uma segunda droga é administrada. 

• Potenciação – ocorre quando a combinação de dois medicamentos que não 

apresentam atividades farmacológicas comuns resulta em uma resposta maior 

do que a esperada. 

• Somação – é a resposta aumentada que ocorre quando medicamentos com 

efeitos similares são administradas em conjunto. 

• Sinergismo – ocorre quando a interação produz uma resposta exagerada, ma-

ior do que aquela conseguida com ambos os medicamentos administrados iso-

ladamente. 

• Inesperada – reação adversa que não é observada em relação a ambas as 

drogas, quando administradas isoladamente.
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS DE INTERESSE PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA  

droga de que o paciente 
pode estar sob o efeito

medicação prescrita 
pelo dentista 

 BDZs 
Paracetamol 
Metronidazol 

Antibióticos
Contraceptivos orais 

(pílulas anticoncepcio-
nais) 

Anti-hipertensivo AINEs

 Paracetamol 
Metronidazol 
AINEs 

Álcool etílico

Varfarina (anticoagu-
lante)

provável consequência

 Maior depressão do SNC

 Hepatotoxicidade
 Intoxicação aldeídica 
(reação tipo dissulfiram) 
Lesões da mucosa 
gastrintestinal 

Aumento brusco da 
pressão arterial 

AINEs 

Diminuição do efeito 
contraceptivo 

Aumento do efeito 
anticoagulante com risco 
de hemorragia
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TIPOS DE RECEITA:

- Receita comum: maioria das receitas (analgésicos, antiinflamatórios, antibióti-

cos).

- Receita magistral: quando se quer selecionar substâncias ou medicamentos 

para o preparo em farmácia de manipulação.

- Receita de controle especial: fármacos sujeitos a controle especial (portaria 

344/98- ANVISA). Dificilmente é utilizada pelo CD.

Somente são aviadas receitas contendo: denominação genérica do medicamen-

to (princípio ativo), escrita à tinta, legível, com nomenclatura e sistema de peso 

e medidas oficiais, com nome e endereço do paciente, data e assinatura do

profissional, endereço profissional e/ou residencial e número do CRO.
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NOTIFICAÇÃO DE RECEITA (Portaria 344/98 contida no site da Anvisa)

A Notificação de Receita é o documento que é acompanhado de receita e 

autoriza a dispensação de medicamentos a base de substâncias constantes das

 listas “A1” e “A2” (Entorpecentes), “A3”, “B1” e “B2” (Psicotrópicos) “C2” 

(Retinóicas para uso sistêmico) “C3” (Imunossupressoras).

A notificação é personalizada e intransferível, só pode conter uma substância 

das listas citadas. A quantidade deve ser expressa em algarismos arábicos e 

por extenso. A notificação fica retida na farmácia. No caso de extravio ou furto o

profissional deve avisar a autoridade sanitária local e apresentar o boletim de 

ocorrência. a RECEITA TIPO A E B são solicitadas à vigilância sanitária da cida-

de onde trabalha o CD. 

Quem imprime o talão 
é a autoridade sanitária.

O profissional retira a 
numeração e imprime.

Receita ‘‘comum’’, quem
imprime é o profissional.

A B C
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Periodontia
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ANATOMIA PERIODONTAL

O periodonto é constituído pelo conjunto de tecidos de proteção e sustentação 

do órgão dentário.

Funções: Inserir o dente no tecido ósseo dos maxilares e manter a integridade 

da superfície mastigatória da cavidade oral (sustentação, proteção e nutrição). 

As quatro estruturas biológicas que formam o periodonto são: A gengiva, o liga-

mento periodontal, o cemento e o osso alveolar. O osso alveolar é constituído 

por dois componentes, o osso alveolar propriamente dito 

(osso fusiforme) e o processo alveolar.
PERIODONTO DE 

SUPORTE OU 
SUSTENTAÇÃO

PERIODONTO 
DE PROTEÇÃO

Gengiva Livre

Gengiva Inserida
Gengiva Papilar 
ou interproximal 
ou interdental

Cemento Radicular

Ligamento Periodontal 

Tecido Ósseo

Gengiva

Lig. periodontal

Osso alveolar

Cemento
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GENGIVA (periodonto de proteção)

Parte da mucosa oral mastigatória que recobre os processos alveolares dos 

maxilares e circunda o colo dos dentes. A mucosa oral (membrana mucosa) é 

contínua com a pele dos lábios e com a mucosa do palato e da faringe. A muco-

sa oral compreende: a mucosa mastigatória (gengiva e revestimento do palato 

duro); mucosa especializada (reveste dorso da língua) e a parte restante, cha-

mada de mucosa de revestimento. 

MUCOSA MASTIGATÓRIA
Gengiva
Revestimento do palato
duro

 MUCOSA ESPECIALIZADA
 Reveste o dorso da língua

MUCOSA DE REVESTIMENTO
Todo o restante (que não
for muc. mastig. ou espec.)
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GENGIVA (periodonto de proteção)

Pode ser dividida em: 

GENGIVA INSERIDA (ceratinizada): Apresenta-se inserida ao periósteo e a su-

perfície dental através das fibras gengivais (inserção conjuntiva). Estende-se da 

ranhura gengival até a linha muco gengival (não é visível no palato). Possui tex-

tura firme, cor rósea e aspecto de casca de laranja (pontilhado superficial);

GENGIVA INTERPROXIMAL: Estende-se do ponto de contato até a região da 

margem gengival vestibular. Composta pela gengiva inserida (principalmente) e 

livre. Forma: Região Anterior: TRIANGULAR (      ) e Região Posterior: TRAPE-

ZOIDAL (      ) – Podendo ser dividida em: Vestibular e Palatina/Lingual; OBS: 

Região Posterior: ponto de contato próximo a margem gengival e largo unidas 

por uma depressão de  epitélio não ceratinizado, chamado de

Col.

3.GENGIVA MARGINAL ou LIVRE: Tecido justaposto à super-

fície dental. Sem brilho, superfície lisa, não adere ao dente.

Col»
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GENGIVA (periodonto de proteção)

(não inserida)

Forma de ‘’colar’’ ao redor 

dos dentes.

Forma a parede de tecido

mole do sulco gengival

Inserida Interdental

Zenite dental.

1mm (largura)

Espaço raso ou fenda ao

redor do dente

Limites: Superficial dental 

e epitélio de revestimento 

da gengiva marginal

Formato de V

Gengiva Marginal

Contínua com a gengiva 

marginal.

Demarcada pela junção

mucogengival.

Largura: É a distância

entre a junção muco-

gengival e a projeção na

superfície externa da 

bolsa periodontal/sulco

gengival

Não é visível no palato.

Ocupa a ameia gengi-

val/contorno gengival/

que é o espaço inter-

proximal sob a área de

contato dos dentes.

Pode ser:  

Piramidal (       ): A 

ponta da papila está 

localizada imediata-

mente abaixo do ponto

de contato.

Col (        ): Depressão

em forma de vale.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ASPECTOS MICROSCÓPICOS DA GENGIVA

O epitélio oral fica voltado para a cavidade oral. O epitélio do sulco, fica voltado 

para o dente, sem ficar em contato com a superfície do dente e o epitélio juncio-

nal, promove o contato da gengiva com o dente.

As partes do tecido conjuntivo que se projetam no epitélio são chamadas de 

papilas do tecido conjuntivo e são separadas entre si pelas cristas epiteliais. 

Na gengiva normal, as cristas epiteliais e as papilas do tecido conjuntivo estão 

ausentes no limite entre o epitélio juncional e o tecido conjuntivo subjacente. 

Por isso, a presença de cristas epiteliais é um aspecto morfológico característi-

co do epitélio oral e do epitélio do sulco, enquanto que no epitélio juncional es-

sas estruturas estão ausentes.

EPITÉLIO JUNCIONAL NÃO POSSUI CRISTAS EPITELIAIS!

São esses locais de fusão entre as cristas epiteliais do epitélio 

que provocam as depressões na superfície da gengiva,

e com isso, dá aquele aspecto de “casca de laranja” à gengiva  Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



CAMADAS EPITELIAIS DO EPITÉLIO GENGIVAL

- CAMADA BASAL - camada germinativa, células 

cubóides aderidas à lâmina basal por hemidesmosso-

mos, unidas as células laterais por “gaps” e hemides-

mossomos, proteção e síntese de macromoléculas

da lâmina basal.

- CAMADA ESPINHOSA – células com formato 

irregular, com elevada quantidade de fila-

mentos citoplasmáticos.

- CAMADA GRANULOSA – células mais 

achatadas com citoplasma rico em grânulos 

querato - hialinos.

- CAMADA CÓRNEA – processo de 

queratinização está próximo a

completar-se, células paralelas à superfície, sem núcleo. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



TIPOS CELULARES

1. QUERATINÓCITOS - Principal célula, tipo de célula constituinte 

de todas as camadas epiteliais.

2. MELANÓCITOS - Produzem melanina - responsável pela pigmentação da 

pele e proteção contra radiação ionizante. Células com formato de estrela, 

com numerosos dendritos, encontrados na camada basal.

CÉLULAS DE LANGERHANS - Envolvida no processo de defesa do 

hospedeiro. Faz contato com o antígeno (bactérias invasoras/ toxinas 

bacterianas) no tecido epitelial e estabelece o mecanismo de resposta 

de proteção do organismo. Encontrada na camada espinhosa.

CÉLULAS DE MERKEL - localizadas na camada basal do epitélio gen-

gival, associadas a axônios e acredita-se que atuem como receptores para o tato.

5. LINFÓCITOS, NEUTRÓFILOS, MASTÓCITOS – principais células de defesa. 

Podem ser encontrados no epitélio juncional e no tecido 

conjuntivo, principalmente quando esse estiver inflamado.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Fibras do tecido conjutivo gengival

FIBRAS COLÁGENAS: As fibras colágenas são as que predominam no tecido 

conjuntivo e constituem o mais importante dos componentes do periodonto! Se

subdividem em circulares, transceptais, arciformes, gengivais e etc... 

FIBRAS RETICULARES: Chamadas também de fibras argirofílicas, são delga-

das e frouxamente condensadas às fibras de colágeno. Adjacentes a membrana

basal e vasos.

FIBRAS ELÁSTICAS: As fibras elásticas no tecido conjuntivo gengival ou no 

ligamento periodontal estão presentes apenas quando em associação com va-

sos sanguíneos.

FIBRAS OXITALÂNICAS: São fibras elásticas em estágio imaturo, encontradas 

no tecido conjuntivo subepitelial. São escassas na gengiva, mas numerosas no

ligamento periodontal. Estão dispostas paralelamente ao longo eixo do dente. 

perpendiculares as fibras principais do ligamento periodontal, auxiliam no SU-

PORTE das fibras do ligamento e vasos sanguíneos;Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Fibras Gengivais

Dentogengival: Surgem da superfície do cemento na região supra-alveolar da 

raiz e penetram no interior da gengiva livre, em forma de leque. Suporte gengiv.

Fibras dentoperiostais (ou dentoperiósteas): Projetam-se na porção do ce-

mento na região supra-alveolar, porém em sentido apical as dentogengivais, so-

bre a crista óssea vestibular e lingual/palatina, para terminar na gengiva inserida. 

Transseptal: Cervical de cada dente adjacente e se estendem em 

localizações semelhantes nas superfícies mesiais ou distais; Trajeto 

retilínio entre o septo dentário. Auxiliam a manter o relacionamento 

de dentes adjacentes e protege o osso interproximal. 

Circunferencial ou Circulares: Contínuas ao redor do dente. 

Apresentam-se dispostas na gengiva livre, circundando-o como 

um anel. Auxiliam na manutenção do contorno e posição da 

gengiva marginal livre. 

Fcir

FDPerFDGen
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tecido ósseo/processo alveolar

Dividido em osso compacto: lâmina dura e cortical; e osso esponjoso: medula 

óssea;

ANATOMIA DO PROCESSO ALVEOLAR: dependente da função dental/ estímu-

lo funcional – Presença do Dente.Altura: 2 a 3 mm da junção cemento-esmalte;

Largura: Dependente da área: mais espesso na região posterior que anterior;

CÉLULAS DO TECIDO ÓSSEO:

1. Osteoblastos: Os osteoblastos produzem matriz não mineralizada - osteóide. 

Essa matriz será mineralizada posteriormente. Contudo, alguns osteoblastos fi-

cam aprisionados no interior da matriz mineralizada, regridem de tamanho e 

função, tornando-se osteócitos.

2. Osteócitos: Osteoblastos aprisionados: importante da manutenção do tecido 

ósseo;

3. Osteoclastos: Oriundos dos monócitos, são células gigantes específicas para 

a destruição de matriz óssea mineralizada.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Defeitos ósseos Fisiológicos

Fenestra (janela) no tecido ósseo ex-

pondo a superfície radicular. Mas man-

tém a continuidade da margem óssea.

Perda de continuidade da margem 

óssea, expondo a superfície radicular.

Fenestração Deiscência

REMODELAÇÃO: reabsorção seguida de formação. 

REABSORÇÃO: A reabsorção do osso está sempre associada com os osteo-

clastos.  Os osteoclastos em reabsorção ativa aderem-se à superfície óssea e 

produzem lacunas de Howship. Os osteoclastos possuem motilidade.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



LIGAMENTO PERIODONTAL

Pode ser dividida em: 

GENGIVA INSERIDA (ceratinizada): Apresenta-se inserida ao periósteo e a su-

perfície dental através das fibras gengivais (inserção conjuntiva). Estende-se da 

ranhura gengival até a linha muco gengival. Possui textura firme, cor rósea e 

aspecto de casca de laranja (pontilhado superficial);

GENGIVA INTERPROXIMAL: Estende-se do ponto de contato até a região da 

margem gengival vestibular; Composta pela gengiva inserida (principalmente) e 

livre. Forma: Região Anterior: TRIANGULAR e Região Posterior: TRAPEZOI-

DAL – Podendo ser dividida em: Vestibular e Palatina/Lingual; OBS: 

Região Posterior: ponto de contato próximo a margem gengival e largo unidas 

por uma depressão de tecido epitelial parqueratinizado, formando o COL.

3.GENGIVA MARGINAL ou LIVRE: Tecido justaposto à super-

fície dental. Sem brilho, superfície lisa, não adere ao dente.
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Fibras 

Fibras Gengivais
Fibras do lig. periodontal

(fibras principais)

Fibras da Crista AlveolarFibras Circulares 

Fibras Dentogengivais Fibras Horizontais

Fibras Dentoperiosteais (ou

Dentoperiósteas)

Fibras Oblíquas

Fibras Transeptais

 Fibras apicais

Fibras Inter-radiculares

Principais feixes de fibras colágenas 

do ligamento periodontal, que unem 

o dente ao osso alveolar.
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LOCALIZAÇÃO E RESISTÊNCIA AS FORÇAS

1) Apical: Perpendiculares a superfície dos ápices radiculares até a crista alveo-

lar. Resistem às forças verticais e extrusivas aplicadas aos dentes.

2) Oblíqua: Posiciona-se em uma direção oblíqua a partir da área acima da re-

gião apical da raiz, inserindo-se para cima no processo alveolar. Resistem às 

forças mastigatórias verticais ou intrusivas.

3) Horizontal: Estendem-se horizontalmente do cemento no terço médio da raiz 

até o osso alveolar adjacente. Resiste à inclinação dos dentes.

4) Crista alveolar: Origina-se na região cervical, logo da JCE, 

estendendo-se ate a crista alveolar e para o interior do tecido 

gengival. Resistem a forças intrusivas.

5) Inter-radicular: Encontradas nos dentes multirradiculares, 

dispostas perpendicularmente à superfície dentária e ao pro-

cesso alveolar adjacente. Resistem às forças verticais e 

laterais.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



ESPAÇO BIOLÓGICO

Definição: Área de união entre a gengiva e a superfície dental. É o que determi-

na a aderência do tecido gengival ao redor do elemento dental.

Sulco gengival 0,69mm

É determinado pela distância da crista 

óssea alveolar à base do sulco gengi-

val, ou seja, a partir do fim da crista ós-

sea até a porção mais coronária do epi-

télio juncional. Todo o tecido que está 

aderido ao dente.

Composição:

Epitélio Juncional + Inserção Conjunti-

va (ou Fibras Gengivais ou Adaptação 

Conjuntiva).

Epitélio juncional: 0,97mm

Inserção Conjuntiva: 1,07mm

Espaço biológico:
2,04 mm

De acordo com CDCPP* 2018, 
o termo adesão/inserção te-
cidual “supra-crestal” ou 
“supraóssea” será usado em 
substituição à “distância bioló-
gica”.

*Classificação das Doenças e Condições

Periodontais e Peri-implantares 2018.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



CEMENTO

CARACTERÍSTICAS: Tecido calcificado, não vascularizado, não inervado, orga-

nizado em camadas na superfície radicular, e recobre a dentina;

Produzido por cementoblastos, que são originados das células mesenquimais 

indiferenciadas. Conteúdo inorgânico do cemento é de 45 a 50% (hidroxiapatita).

ORIGEM: Ectomesenquimal;

TAMANHO: Espessura de 30 a mais de 1.000um;,

CÉLULAS: Cementoblastos – responsáveis pela produção da matriz cementá-

ria; e cementócitos.

FUNÇÃO DO CEMENTO:

1. Ancoragem do dente no alvéolo: através da inserção de fibras de Sharpey;

2. Reparar fraturas radiculares simples: nova deposição;

3. Selar canais pulpares e proteger túbulos dentinários;

4. Reinserção das fibras periodontais: cementogênese é contínua, o que contri-

bui para a inserção de novas fibras;Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Tipos de cemento

ACELULAR

Primeiro a ser depositado – antes do 

inicio da oclusão. Recobre o 1/3 cervi-

cal até aproximadamente metade da

raiz, espessura varia entre 30 a 230 um, 

principal função: ancoragem

Afibrilar

Ausência de fibras de Sharpey (Siste-

ma intrínseco de Fibras) 

CELULAR

Formado após o dente alcançar o 

plano oclusal, formato irregular. Con-

tém células em seu interior e as fibras 

de Sharpey abrangem menor número 

de sua superfície. Cemento acelular 

mais mineralizado que o cemento

celular.

Fibrilar

Presença de fibras inseridas (Sistema 

Extrínseco de Fibras)
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CLASSIFICAÇÃO DO CEMENTO (SCHROEDER)

CEMENTO ACELULAR AFIBRILAR: 

Não contém células, nem fibras, produ-

zido por cementoblastos, encontrado

próximo a cervical, espessura de 01 a 

15 um;

CEMENTO ACELULAR COM FIBRAS 

EXTRÍNSECAS: 

Composto quase que integralmente por 

feixes de fibras de Sharpey, não 

apresenta células, encontrado no terço 

cervical estendendo-se apicalmente, 

espessura de 30 a 230 um.

CEMENTO CELULAR MISTO ESTRA

TIFICADO: 

Composto por fibras extrínsecas e in-

trínsecas, contém células, encontrado 

no 1/3 apical e áreas de furca, espes-

sura de 100 a 1000 um.

CEMENTO CELULAR DE FIBRAS 

INTRÍNSECAS: 

Preenche lacunas de reabsorção;

CEMENTO INTERMEDIÁRIO: 

Próximo a junção demento dentina de 

certos dentes, parece conter remanes-

centes da bainha epitelial de Hertwig 

aprisionados em uma matriz calcificada.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



JUNÇÃO CEMENTO-ESMALTE

O cemento localizado na altura da junção cemento-esmalte ou logo abaixo dela 

é de grande importância clínica para os procedimentos de raspagem radicular, 

podendo existir três tipos de relacionamento envolvendo o cemento nesta região:

 

o Cemento e esmalte 

não se encontram (5 a 

10% dos casos). Neste

caso, o paciente pode 

apresentar uma 

sensibilidade 

dentinária maior,

devido à 

dentina 

exposta.

RELAÇÃO TOPO-A-TOPO CEMENTO RECOBRINDO 

o O cemento recobre a 

extremidade cervical do 

esmalte (60 a 65% dos 

casos);

SEM JCE

o Ou União bordo a bordo 

(30% dos casos); O ce-

mento encontra-se com a

extremidade cervical do

esmalte em uma linha

aguda.

O ESMALTE
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Complexo microbianos subgengivais - Socransky SS. (1998) 

Actinomyces 

Species

V. parvula

A. odontolyticus

E. corrodens
C. stutigena
C. ochraccea
C. gingivalis
c. concisus
A. actino. A

C. gracíles 
C.rectus 
S. constelatus 

F. nuc. vicentii
F. nuc. polymorphum
F. periodontium

E. nodatum
C. Showae
P. Intermedia

Colonizadores
Iniciais

Complexo laranja:
Colonizadores 
secundários

Complexo vermelho
patógenos

periodontais
primários

Complexos microbianos com características distintas que estão presentes no 

biofilme subgengival. Os microrganismos foram agrupados conforme suas ca-

racterísticas de colonização e virulência.

S. mites
S. oraliz
S. saguis
Streptococcus sp.
S. Gordoni
S. Intermedius 

(Streptococcus)

Porphyromonas gingivalis, 

Tannerella forsythia, 

Treponema denticola
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Principais Patógenos das doenças Periodontais

- Bastonete gram-negativo pequeno e imóvel.

- Arredondado, capnofílico e sacarolídeo..

                                 Uso de tecidos de estalo de putefração. 

- Vivem em meio sem oxigênio, na presença de dióxido de carbono.

- Forma colônias convexas de centro ‘‘estrelado’’. 

- Encontrado em número elevado nos casos de Periodontite Agressiva Localizada. 

- Induz a morte celular por apoptose.

-O sorotipo ‘’b’’ é que está associado a LAP.

- Associada a endocardite bacteriana. 

- Produz metabólitos  destrutivos como a leucotoxina, tem a capacidade de in-

vadir as células epiteliais “in vitro”.

Cresce em colônias de Agár-sangue.

Aggregatibacter actinomycetencomitans

Complexo verde
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Principais Patógenos das doenças Periodontais

FATOR

Aggregatibacter actinomycetencomitans

SIGNIFICADO

LEUCOTOXINA

ENDOTOXINA

BACTERIOXINA

FATORES IMUNOSSUPRESSORES

COLAGENASES

FATORES DE INIBIÇÃO QUIMIOTÁ-

XICA

Destrói leucócitos polimorfonucleados

e macrofágos humanos

Ativa células do hospedeiro para 

segregar mediadores inflamatórias

(prostaglanginas, interleucina-1β; fator

de necrose tumoral-α).

Pode inibir o crescimento de espécies

favoráveis.

Pode inibir a produção de IgG e IgM

Causa a degradação de colágeno.

Pode inibir a quimiotáxia de neutrófi-

los.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Principais Patógenos das doenças Periodontais

- bastonete arredondado curto, gram negativo, anaeróbio.

- frequente em casos de GUN, presente em

certas formas de periodontites refratárias, fatores 

de virulência semelhante à Porphyromonas gingivalis.

- Apresenta forma de cocobacilos ou de bastonetes alargados,

- Sendo formadora de uma colônia seca e negra em ágar-sangue na placa 

de petri.

- Capaz de causar enfermidades periodontais destrutivas e resistentes à 

vancomicina e metronidazol, porém menos virulento que o P.gingivalis.

- produz ß-lactamase.

- Um dos principais habitats de Prevotella intermedia é o 

biofilme subgengival,

 

Prevotella intermedia

Complexo laranja:
Colonizadores 
secundários
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Principais Patógenos das doenças Periodontais

- Bastonete gram negativo anaeróbio, 

- Não imóveis, assacarolítico, 

                                  Não quebra carboidratos.

- Formam colônias marrom e pretas (placa de petri).

-Morfologia e cocos ou bastonetes. 

- Produzem colagenase; proteases capazes de destruir imunoglobulinas; 

- Produzem proteases e endotoxinas. 

- Relacionada com periodontite, e ausente em áreas tratadas da doença; 

- Pode invadir epitélio gengival.

-Inibem a imigração de PMN (polimorfonucleases).

-Relação com a profundidade de bolsa. (aumenta a bolsa).

Porphyromonas gingivalis

Complexo vermelho
patógenos

periodontais
primários
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Principais Patógenos das doenças Periodontais

Espiroquetas – 

- Microorganismos altamente móveis, 

- Helicoidais, anaeróbicos, gram negativos, 

- Comuns em bolsas periodontais e nos sítios

com colapso periodontal., 

- Associadas a GUN, provocam alteração na resposta de anticorpos nos casos 

de periodontite ativa. Ex de espiroqueta Treponema denticola.

Extremamente difíceis de cultivar.

Migram pelo fluído crevicular.

Penetram tecidos moles.

T. denticola: Aumenta a degradação de colágeno.

Espiroquetas: Treponema denticola

Complexo vermelho
patógenos

periodontais
primários
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Principais Patógenos das doenças Periodontais

- Bastonete pleomórfico, Fusiforme, anaeróbio, 

- Gram negativo, 

- Presente em periodontite ativa.

- Invade epitélio, observado no biofilme subgengival, 

- Freqüentemente associado a Fusobacterium nucleatum.

- Não produz ácido N-acetilmurâmico, por isso precisa de outras bactérias.

-Produz morte celular apoptética (indução).

- Peptídeos.

- Metabolização de compostos fluoráticos.

Tannerella forsythia

Complexo vermelho
patógenos

periodontais
primários
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HALITOSE
A halitose (conhecida como mau odor oral, mau hálito, fetoris, fetor ex ore) é a 

constatação de maus odores da cavidade bucal, ignorando-se a sua origem.

Métodos de avaliação: Por escalas organolépticas (medição subjetiva), medição 

quantitativa dos compostos voláteis de sulfeto (VSC, com uso de urn monitor 

portátil industrial), ou ambos. Origem dos focos: bucal, vias respiratórias supe-

riores e inferiores, sistêmicos ou metabólicos. A maioria (90%) tem origem oral: 

gengivite, periodontite e língua saburrosa. Contudo há um papel do acúmulo do 

biofilme. Algumas bactérias (em especial GRAM negativos anaeróbios) são 

capazes de produzir compostos como sulfeto de hidrogênio e metilmercaptana 

(chamados de Sulforados Voláteis (CSV)).

Obs: O processo de LERMOYEZ, que consiste em 

respirar pelo nariz ou pela boca, separadamente. 

Esse processo, apesar de ser de fácil utilização, pode 

levar a erros de avaliação  Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



CLASSIFICAÇÃO DE MALLAMPATI
Visualização da hipofaringe que pode incluenciar na halitose. Também é possí-

vel visualizar a distância entre o céu da boca e a língua do paciente. Essa dis-

tância pode influenciar Isso acontece porque, quanto menor o espaço, maior a 

dificuldade de fazer a correta limpeza da língua.

Classe I

Classe III Classe IV

Classe IIVisualiza-se toda a 
cavidade posterior 
da orofaringe, in-
cluindo o polo in-
ferior das tonsilas 
palatinas.

Visualiza-se a 
inserção da úvula
e o palato mole.
Não é possível
evidenciar a pare
de posterior da 
orofaringe.

Visualiza-se 
parte da 
parede 

posterior 
da orofaringe.

Visualiza-se 
somente parte 
do palato mole
e palato duro.
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Antissépticos na terapia periodontal

ANTIBIÓTICOS
não devem ser 
usados tópico e

sistematicamente
para 

controle de placa.

TRICLOSAN
Derivado fenólico, 

sintético, não-ioníco.
0,2%. Efeito: 05 hrs.

DETERGENTES
Baixa substantivida.

05 a 07 hrs.
comuns em géis

dentais.

SOLUÇÕES A 
BASE DE FLÚOR
Mais relacionada

aos efeitos anti-cárie.

AMINOÁLCOOIS
- Delmopinol e 

Octapnol.
efeitos 5 a 125 vzs

menor que a 
clorexidina.

COMPOSTO 
QUATERNÁRIO

DE AMÔNIA
-Cloreto de 

cetilperidinio
(CCP) a 0,05%.

baixa subtantivid.

FENÓIS E ÓLEOS
ESSENCIAIS

- Listerine.
efeito antiplaca bem

estudado. Carga 
elétrica neutra.

bochechos 20mL.

ENZIMAS
subdivide-se em:
-Agente antiplaca: 

dextranase, mutanase
(baixa substantividade 

e efeitos colaterias)
-com aminoglicose

AGENTES 
OXIDANTES

Utilizados amplamen.
tratamento da GUN.

Poucos dados.

POVIDONA IODINE.
Baixa subtantividade

(60 min).
Efeitos colateriais

tireóide.

DIGLUCONATO DE
CLOREXIDINA

Mais efetivo agente
antiplaca.

bochechos por 60s
de 10mL a 0,12 ou

0,2%, 2x dia. 

Impede crescimento
da placa e desenv.

de gengivite.
Bisbiguanida de
amplo espectro.
bactérias, vírus e

fungos.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Antibioticoterapia em Periodontia

Antibiotícos só devem ser utilizados em conjunto com a raspagem e alisamento 

radicular. (Princípio ativo das drogas só tem ação no biofilme desorganizado).

Indicações: Periodontite Agressiva(PA) generalizada; PA localizada; periodontite

não-responsiva.

Penicilinas: Amoxicilina. Semissintética e de amplo espectro. Associada ao ácido

clavulânico para bactérias com betalactamase. 500mL/3x d, 8 dias.

Tetraciclinas: Inibe síntese protéica bacteriana. Concentração do fluido crevicu-

lar. 5x soro. Inibição da colagenáse endógena 

500 mg, 6/6h, por 15 dias.

Evitar: Hidróxido de alumínio, magnésio, cálcio e leite.

Efeitos colaterais: Disfunção renal e hepática, capacidade quelante, complexan-

do-se com íons cálcio. Contra-indicações: Gestantes e crianças/adolescentes.

Doxiciclina: Forma semissintética. Não é afetado por alimentos ou leite.

Dose inicial de 200mg e 100mg. 1x/dia, 15 dias - bacteriostático. Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Metronidazol em Periodontia

É um quimioterápico criado para o tratamento de giárdias e amebas, porém, 

exelente em bactérias Gram-negativas anaeróbias. 

O mecanismo de ação do fármaco consiste na inibição da síntese de ácido 

desoxirribonucléico e na degradação do DNA.

USO CLÍNICO: Tratamento da GUN, periodontite crônica e agressiva.

REAÇÕES ADVERSAS: EFEITO ANTABUSE (Dissulfiran) - Interação com álcool.

Resposta proporcional à quantidade ingerida. Efeito psicogênico (sensação de

calor, vômito, cÂimbras graves, nauseas e sensação de morte iminente).

Ele inibe o mecanismo da varparina; prolonga o tempo de protrombina. 

Deve ser evitado em pacientes que usam lítio; produz gosto amargo na boca.

200mg ou 400mg, durante 5, 7 ou 10 dias. (8/8h).

Associações: Amoxilina + Metronidazol: Ótimo eeito em Aa.

Amoxilina + Ácido clavulânico: Clavulin: Perio refratária e PAL.
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DIFERENÇAS ENTRE OS DEPÓSITOS NOS DENTES

MATÉRIA ALBA: Acúmulo como queijo branco: Acúmulo leve de proteínas sali-

vares, algumas bactérias, muitas células epiteliais descamadas e, ocasional-

mente, detritos desintegrados de alimentos; Carência de uma estrutura organi-

zada e, portanto, não tão complexa como a placa dental; facilmente descatável

com um spray de água.

PLACA DENTAL: Substância clara e amarelo-acinzentada. Principalmente com-

posta por bactérias em uma matriz desorganizada e estática: Remoção impo-

ssível com spray de água ou somente .

BIOFILME DENTAL: Comunidade microbiana organizada, não mineralizada, en-

volvida em uma matriz de polissacarídeos extracelulares e glicoproteínas sali-

vares.Formado por micro colônias, em uma matriz extra-celular e com a pre-

sença de canais de fluido.

CALCULO: Deposito rígido formado pela mineralização da placa dental geral-

mente coberto por uma camada de placa dental não mineralizada.  Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



FORMAÇÃO DO BIOFILME DENTAL

TEORIA DA PLACA INESPECÍFICA

Relação: número total de bactérias acu-

muladas e a magnitude do efeito pato-

gênico ao longo do tempo. 

Diferenças biológicas da placa não eram 

relevantes. 

Placa bacteriana produz irritantes, como 

ácidos, endotoxinas e antígenos, os 

quais causarão a dissolução dos dentes 

e destruição dos tecidos de suporte. 

A placa dental como uma massa bioló-

gica.

É uma teoria menos aceita que está 

sendo trocada ela específica.

Nem todo acúmulo de placa ou gen-

givite evolui invariavelmente para u-

ma periodontite. 

A periodontite é causada por patóge-

nos específicos.

A placa que abriga patógenos bacte-

rianos específicos resulta na doença 

periodontal, porque esses organis-

mos produzem substâncias que me-

deiam a destruição dos tecidos do 

hospedeiro.

É mais aceita atualmente.

TEORIA DA PLACA ESPECÍFICA
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FORMAÇÃO DO BIOFILME DENTAL

1.Formação da PA (adesão molecular): Imediatamente após a limpeza da super-

fíce dentária, glicoproteínas começam a aderir a superfície dentária, formando 

um filme chamado de Película Adquirida, ela é essencialmente livre de bactérias.

2. Colonização Inicial: Chegada dos primeiros microrganismos. Algumas bacté-

rias começam a aderir nesse filme por meio de receptores (adesina) e a saliva 

passa a ser fonte de nutrientes. Aumento da espessura e áreas anaeróbias nas 

camadas mais profundas. Principais colonizadores Iniciais: São cocos gram-po-

sitivos anaeróbios facultativos. São sacarolíticos e produtores da matriz-extra-

celular. Formação do biofilme em um estágio Reversível

3. Multiplicação: Os colonizadores iniciais se multiplicam e se organizam, possi-

bitando a chegada de novas bactérias.

4. Colonização Secundária: Aquelas bactérias que não possuem o potencial de 

adesão à película adquirida agora se aderem aos colonizadores inicias 

(Co-agregação). O acúmulo de placa na margem causa uma reação inflamatória.

Estágio Irreversível
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FORMAÇÃO DO BIOFILME DENTAL

Superfícies dentárias, o esmalte, e ce-

mento exposto, cobertos por uma fina 

película adquirida formada por glicopro-

teínas. Se removida, irá se formar nova-

mente em minutos. 

Colonizadoras iníciais: Cocos, células 

epiteliais e leucócitos polimorfonuclea-

res dentro ou sobre a película (microor-

ganismos isolados ou como agregados 

de microrganismos).

Material entre as bactérias:Matriz inter-

microbiana, contribuem: Saliva, micror-

ganismos da placa, exsudato gengival.

Assemelha-se à supragengival, porém

os microrganismos predominantes 

variam .

As bactérias: Cocos Gram-positivos e 

Gram-negativos, bastonetes e orga-

nismos filamentosos. Espiroquetas e 

microrganismos flagelados: porção a-

pical da placa.

Bolsa periodontal os microrganismos 

filamentosos diminuem em número e, 

na porção apical, parecem virtualmen-

te ausentes.

PLACA SUPRAGENGIVAL PLACA SUBGENGIVAL
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CÁLCULO

O cálculo dental usualmente representa a placa bacteriana mineralizada.

O cálculo dental serve de meio ideal para a aderência bacteriana.

CÁLCULO SUPRAGENGIVAL CÁLCULO SUBGENGIVAL

Massa de coloração branco-amarelada 

a amarelo-acastanhada ou marrom, de 

dureza moderada. A quantidade de

cálculo formada não é dependente 

apenas da quantidade de placa bacte-

riana presente, mas também da secre-

ção das glândulas salivares. Comum: 

Encontrar quantidades de cálculos pró-

ximo à saída dos ductos excretores 

das glândulas salivares, como a paró-

tida e submandibular.

Pode ser detectado pela sensibilida-

de tátil durante o procedimento de

sondagem por não ser visível a olho 

nu (por estar abaixo da margem

gengival). Visto em radiografias.

Podem ser massas duras de tecido 

calcificado de cor marrom ou preta, 

de superfície rugosa. Com acúmulos 

bacterianos mistos associados a pro-

dutos do líquido sulcular gengival e 

do sangue.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Resposta INATA do indivíduo

Aquela que ocorre independentemente do tipo de bactéria encontrada, ou do 

tipo de agressão sofrida pelo hospedeiro. É uma resposta pronta para atuar nas 

diferentes situações de agressão, sem especificidade.

A lesão gengival pode ser dividida HISTOLOGIAMENTE, em 4estágios(resposta

inata): 

Inicial: 2 a 4 dias de acúmulo de placa. 

Precoce: Uma semana de acúmulo de placa.

Estabelecida (que compreendem diferentes fases da gengivite) e; 

Avançada (que corresponde à periodontite).

Clinicamente, é impossível diferenciá-las, pois precisariam passar por análise 

histológica para verificar qual o estágio correspondente que se encontram.
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LESÃO INICIAL LESÃO PRECOCE

2 dias de acúmulo de biofilme dental

- Vasculite subjacente para o epitélio 

Juncional;

- Proteínas séricas no meio extra 

vascular;

- Migração aumentada de neutrófilos, 

macrófagos, linfócitos para o epitélio 

juncional e sulco gengival;

- Perda do colágeno perivascular

- Exsudação de fluido do sulco gengival

CLINICAMENTE: SAÚDE PERIODON-

TAL (chamada também de Gengivite 

Sub-Clínica).

- Acentuação das características da 

lesão inicial;

- Acúmulo de Linfócitos e Neutrófilos 

abaixo do Epitélio Juncional

- Perda adicional de rede de fibras 

colágenas (circular e dento gengival);

- Alteração citoplasmática nos fibro-

blastos (associação com células Lin-

fóides);

CLINICAMENTE: GENGIVITE 

CLINICAMENTE DETECTÁVEL - 

Edema, vermelhidão, aumento de 

fluído.

Resposta INATA do indivíduo
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LESÃO ESTABELECIDA LESÃO AVANÇADA

- Persistência do biofilme e inflamação 

aguda, com piora das fases anteriores

- Aumento de Plasmócitos no infiltrado 

inflamatório (10 a 30 %), mas neutrófi-

los ainda são maioria;

- Perda progressiva da estrutura do 

tecido conjuntivo – colágeno;

- Proliferação e migração apical do 

epitélio juncional – embora ainda não 

ocorra perda óssea;

CLINICAMENTE: GENGIVITE CLINI-

CAMENTE DETECTÁVEL - Edema, 

vermelhidão, aumento de fluído.

- Extensão para osso alveolar (perda 

óssea) e ligamento periodontal;

- Formação de bolsa periodontal;

- Perda contínua do colágeno sob o 

epitélio da bolsa, com fibrose;

- Lesão LATERAL E APICAL;

- Predominam plasmócitos (70%), com 

linfócitos, neutrófilos e macrófagos 

presentes;

CLINICAMENTE: PERIODONTITE 

CLINICAMENTE DETECTÁVEL - E-

dema, vermelhidão, perda de inserção, 

bolsa periodontal e retração gengival.

Resposta INATA do indivíduo
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FATORES DE RISCO LOCAL: qualquer fator que modifique o acúmulo de bio-

filme ou que altere a resposta local contra as bactérias. Entre esses estão:

Bactérias Específicas, Fatores que facilitem a retenção de placa bacteriana;  

Características Anatômicas Dentais;

Trauma de Oclusão; Infecções Pulpares, 

levando à lesões endo-perio;

FATORES DE RISCO SISTÊMICO: Condições que 

atuam favorecendo a destruição dos tecidos perio-

dontais de maneira sistêmica. (fumo e diabetes).

INDICADORES DE RISCO são: Estresse, AIDS, 

Alterações Neutrofílicas Primárias 

(Neutropenia (Quantidade), Dieta, Fatores 

Genéticos, Osteoporose, 

Medicamentos.

Fatores de risco para a periodontite

Obesidade

Àlcool e estresse
Outras condições sistêmicas

Caracteristícas sociodemográficas

Pirâmide Hierárquica dos fatores 
de Risco para Periodontite 

(Oppermann & Rosing, 2013).

Fumo
Diabetes

Microrganismos
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Considerado o mais importante fator de risco para o desenvolvi-

mento da doença periodontal. O fumo pode provocar:

1) Vasoconstrição periférica e redução da quantidade de O2, com 

redução de vasos mais calibrosos e aumento de vasos estreitos;

2) Alteração na microbiota: a redução do O2 e também a mudança na resposta 

imunológica do indivíduos faz com que a bolsa periodontal apresente uma mi-

crobiota mais patogênica;

3) Comprometimento da Resposta Inata: Altera a função de fagocitose, quimio-

taxia e adesão dos neutrófilos, reduzindo a resposta contra os agentes tóxicos;

4) Comprometimento da Resposta Adaptativa: Reduz a produção de Anticorpos 

pelas células B e T; 

Além disso alguns produtos provenientes da metabolização da nicotina também 

podem provocar alteração nos tecidos periodontais. A COTININA reduz a proli-

feração celular, renovação e função dos fibroblastos.

Fumo e doença periodontal
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Diversos fatores são associados à maior severidade de alterações 

periodontais em pacientes diabéticos. Incluindo: 

- Alterações na microbiota subgengival.

- Alteração do metabolismo do colágeno e prejuízo funcional de neutrófilos.

Esses fatores indicam menor resistência e infecções, maior patogenicidade da

microbiota e menor capacidade reparativa.

Um achado comum é o acúmulo de glicerina, que leva a formação de produtos

finais de glicação (AGEs):

                    

AGEs

 

Diabetes e doença periodontal

Ativação Osteoclastos 
Produção Calagenase

Diminui a migração de 
leocócitos e Difusão 
de O2

Destruição tecidual e 
Altera a renovação do
colágeno

Essas substâncias aumentariam a resposta 

inflamatória por ativar receptores (RAGE) em

células endoteliais, magrofágos e fibroblastos.

Ocorre a ativação de diversos mecanismos,

entre eles, a colagenases, que aumentam a

destruição tecidual.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Determinação da presença de fatores de risco modicadores: fumo e diabetes 

FATORES DE RISCO         GRAU A                    GRAU B                      GRAU C

  FUMO           Não fumante      < 10 cigarros/dia    ≥10 cigarros/dia

DIABETES      Normoglicêmico        HbA1c<7.0%           HbA1c≥7.0%
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Reconhecimento da Inamação Gengival

A inflamação é uma resposta tecidual protetora e reparadora do organismo aos

agentes agressores inespecíficos.

Quando os patógenos periodontais se organizam em biofilme subgengival ou 

quando há invasão do espaço biológico, o hospedeiro desenvolve uma resposta

inflamatória que pode ser observada clinicamente. A cor vermelha é, principal-

mente, por causa do aumento do suprimento sanguíneo no local inflamado. 

O aumento gengival eritematoso é devido ao acúmulo de fluídos no tecido con-

juntivo gengival inflamado. O fluido é, principalmente, plasma que emergiu dos

vasos sanguíneos com o aumento da permeabilidade devido a inflamação local.

Os tecidos gengivais inflamados sangram a 

sondagem e tem aumento de temperatura, por 

se tratar de uma inflamação. É uma etapa 

reversível
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Sondagem periodontal

Apenas com o exame clínico é possível de detectar-se e determinar-se as con-

dições periodontais. Após o exame, com base nos dados obtidos, faz-se o diag-

nóstico seguindo a Classificação das Doenças Periodontais.

Existem diferentes tipos de sonda milimetrada (Willians, 

Carolina do Norte, OMS, etc) que buscam determinar a 

profundidade de sondagem, 

posição da margem gengival, nível de inserção clínico, 

altura mucosa queratinizada, presença de fatores reten

tores de biofilme, lisura da superfície radicular após o 

tratamento, entre outros fatores.

Já a sonda Nabers apresenta curvatura específica para 

a determinação da perda óssea horizontal inter-radicular, 

sendo utilizada para verificar a presença de lesões de 

furca.ma inflamação. É uma etapa reversível

 

Sonda UNC-15
(Carolina do Norte)
código de cores:
5, 10 e 15. 

Sonda O e de 
Willians, 
marcações: 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 9 e 10.

Sonda de Nabers.
Código de cores: 
3, 6, 9 e 12mm.
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Índice de Biolme

Definição: Índice utilizado para determinar a presença do biofilme dental, sendo 

relacionado com o grau de higiene do paciente.

Para a avaliação do índice de placa deve-se considerar o tipo de doença perio-

dontal, a técnica de escovação,

coordenação motora do paciente e grau de instrução do paciente.

Deve-se ainda considerar a presença de fatores retentores de biofilme pois es-

ses impedem a adequada remoção durante a higiene oral. Assim, deve-se ava-

liar: a anatomia dental, presença de cálculo supragengival, condição das restau-

rações, presença de próteses com sobre contorno e também cavidades de cárie.

Pode-se usar o explorador para detectar o biofilme e para evidenciar o biofilme 

pode-se utilizar a fucsina, eritrosina, corante com fluoresceína, verde de mala-

quita, azul de metileno ou marrom de Bismark.
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Índice de Sangramento

Definição: O sangramento a indica inflamação tecidual. Importante considerar o 

índice de placa, a presença de fatores de risco (fumantes, por exemplo apre-

sentam menor índice de sangramento) e também se deve avaliar a presença 

dos fatores retentores do biofilme.

IMPORTANTE: A ausência de sangramento indica saúde, mas o sangramento 

e também o exsudato não identificam o tipo de doença gengival/periodontal. 

Além disse a presença do sangramento não indica que está ocorrendo progres-

são ou atividade da doença, apenas que os tecidos apresentam-se inflamados.

 

 

Determinação da extensão da gengivite

ESCORE SS

    EXTENSÃO DA GENGIVITE

LOCALIZADA      GENERALIZADA

≥10% -≤30%        >30%

Nº de Sítios SangrantesX100

nº de dentes presentes X 6 
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PSR (PERIODONTAL SCREENING AND RECORDING) 

É exclusivo para o clínico. O PSR também é chamado de CPITN, ou ínidce 

periodontal comunitário. Ele foi desenvolvido pela Associação Dental Americana

(ADA) em 1992.

É dividido em 6 sextantes, ele não mostra a perda de 

inserção clínica, posição da margem gengival e NIC.

A sondagem é realizada em 6 sextantes, em 6 pontos de cada dente: 

M-V, MEIO-V, D-V, M-L/P, MEIO-L/P, D-L/P, sendo anotado o score mais 

alto do sextante, apenas.

A sondagem é realizada através de uma sonda periodontal, modelo 621-OMS, 

que apresenta em sua extremidade uma ponta com uma esfer

com 0,5 mm, e uma faixa colorida presente entre as mensu-

rações de 3,5 e 5,5 mm.     

 

A-1 B-2 C-3

F-6 E-5 D-4
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PSR - Critérios Clínicos de denição de escores.

CÓDIGO 0 - Faixa colorida totalmente visível, sem sangramento a sondagem. 

ausência de cálculo e excesso de margens restauradoras.

CÓDIGO 1 - Faixa colorida totalmente visível, com sangramento a sondagem,

ausência de cálculo e excesso de margens restauradoras.

CÓGIDO 2 - Faixa colorida totalmente visível, com sangramento a sondagem,

presença de cálculo supra e/ou subgengival e excesso de margens restaurado-

ras (áreas retentivas).

CÓGIDO 3 - Faixa colorida parcialmente visível, presença de bolsa de 3,5 a 

5,5mm.

CÓGIDO 4 - Faixa colorida não-visível, presença de bolsa acima de 5,5 mm.

CÓDIGO * - Anormalidade clínica associada aos demais escores: 

Comprometimento/envolvimento de furca; presença de freio/brida com inser-

ções altas e/ou recessão gengival.

.
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ÍNDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO (IHOS)

São observados 6 superfícies de 6 dentes(chamados de dentes-índice), cada 

dente recebe um valor de acordo com o nível que a encontra:

ESCORE     DESCRIÇÃO 

      Dente limpo e total ausência de biofilme bacteriano.NÍVEL 0 

       Dente apresenta 1/3 de sua superfície com biofilme bacteriano.NÍVEL 1

      Dente apresenta até 1/2 da sua superfície com biofilme bacteriano.NÍVEL 2 

       Dente apresenta biofilme além da 1/2 de sua superfície.NÍVEL 3

Esses valores são somados e divididos pelo número de superfícies contadas,

estabelecendo assim, um código final. A média entre:

0-1 Apresenta boa higiene

1,1 e 2,0 higiene bucal regular e;

2,1 a 3 higiene bucal deficiente.

entre 3,1 em diante: Má higiene bucal.

Usa-se o corante fucsina. 

Geralmente os dentes são:

Vestibulares dos 11, 31, 16 

e 26.

e 

Lingual dos 36 e 46.
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ÍNDICE DE MOBILIDADE

Definição: Deslocamento do elemento dental em 1 ou várias direções.

A mobilidade pode ser fisiológica ou patológica, progressiva ou aumentada 

(devido a perda de inserção prévia). Por isso deve-se determinar a origem da 

mobilidade dental (condição periodontal, endodôntica, oclusão ou ainda ao 

tratamento ortodôntico).

Para a realização do exame deve-se utilizar instrumentos rígidos, como cabo do 

espelho. A Mobilidade pode ser classificada em:

GRAU 1 - Mobilidade da coroa do dente de 0,2 – 1mm no sentido horizontal..

GRAU 2 - Mobilidade da coroa dentária excedendo 1mm no sentido horizontal.

GRAU 3 - mobilidade no sentido horizontal e vertical, considerada perda de 

função.

ATENÇÃO! Não é apenas devido à doença periodontal que o dente pode vir a 

apresentar mobilidade! Um trauma oclusal (sobrecarga) pode ser frequente-

mente observado em pacientes sem problemas periodontais.
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LESÃO DE FURCA

Definição: Perda de inserção horizontal inter-radicular.

Verificada com o uso da sonda Nabers e classificada segundo a perda de 

inserção periodontal horizontal em:

GRAU 1 – perda horizontal do tecido de suporte 

que não excede um 1/3 da largura do dente. Até 

03mm de perda de inserção na área da furca.

GRAU 2 – perda horizontal do tecido de suporte, 

além de 1/3 da largura do dente, porém sem a-

travessar de “lado a lado” a área da furca. Maior 

que 3mm de perda de inserção na área da furca.

GRAU 3 – perda do tecido de suporte horizontal 

abrangendo a área total da furca, sonda atraves-

sa furca de “lado a lado”.

 

Classificação Horizontal

(Hamp & col. 1975)

Grau I <1/3 (incipiente)

Grau II >2/3 (Avançada)

Grau III Lado a lado (for-

ma um túnel).

- Não é vinculado a faixa.
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Instrumental periodontal

O instrumental periodontal divide-se em três partes: haste, cabo e parte ativa.

Cabo: normalmente, tem 130 mm de comprimento, diâmetro máximo de 8mm 

e peso médio de 20g. É essencial que tenha uma empunhadora confortável e 

sensibilidade tátil.

Haste: apresenta tratamento térmico de modo a torná-la menos flexível. A flexi-

bilidade na haste do instrumento pode promover uma diminuição da sensibilida-

de táctil do operador. De acordo com seu comprimento, serve o trabalho em di-

ferentes dentes: as longas são utilizadas para dentes posteriores e anteriores 

com recessão ou bolsa profunda; e as curtas, para dentes anteriores. A angula-

ção também diferencia seu uso: as menos anguladas são utilizadas para os 

dentes anteriores, enquanto que as mais anguladas, para os posteriores.

- Extreminadade ativa ou lâmina: É a parte do raspador responsável pela remo-

ção da placa bacteriana e do cálculo dental, bem como alisamento da superfície 

dentária. Seu desenho varia conforme a finalidade do instrumento.
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Classicações da Doença periodontal - Histórico
Classificação das Doenças Periodontais de 1982.

classificação da Academia Americana de Periodontia, de 1989 - 

incluidos Termos como Periodontite de Estabelecimento Precoce; 

Periodontite de Progressão Rápida e Periodontite Juvenil.

Classificação da Academia Americana de Periodontia de 1999: passou 

a adotar o termo Periodontite Agressiva e, com isso, excluiu as perio-

dontites de tipo precoce que afetariam pessoas com idade igual ou 

menor que 35 anos: Excluidas: Periodontite Pré-Puberal; Periodontite 

de Progressão Rápida, que afetaria pessoas entre 25 a 30 anos e 

Periodontite Juvenil, localizada e generalizada (que afetaria pessoas 

com idade entre a puberdade e os 20 anos). termo Periodontite 

Crônica substituiu a forma anterior de Periodontite do Adulto.

Classificação da Academia Americana de Periodontia de 2018.

 

1982

1989

1999

2018
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Classicações das Doenças periodontais - 1999

I. Doenças Gengivais (Gengivites)

II. Periodontite Crônica

III. Periodontite Agressiva

IV. Periodontite como Manifestação de Doença 

Sistêmica

V. Doença Periodontal Necrosante

VI. Abscessos do Periodonto

VII. Doenças Periodontais associadas à lesões 

Endodônticas

VIII. Deformidades e condições de desenvol-

vimento e adquiridas

Em 1999, a Academia Americana de 

Periodontia estabeleceu a 

Classificação abaixo:

 

I. Doenças Gengivais (Gengivites):
i.i. Induzidas por placa (biofilme):
    Associada somente por placa
   Modificada por medicamento;
   Modificada por má-nutrição;
   Modificada por fatores sistêmicos;
i.ii. Doenças gengivais induzidas pela placa 
modificadas por fatores sistêmicos:
i.iii. Doença Gengivais associadas com 
discrasias sangüíneas
i.iv. Doenças gengivais modificadas por 
medicamentos.
i.v. Doenças gengivais modificadas pela má 
nutrição
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Doenças Gengivais Modicadas por Medicamentos 

- Altamente prevalente devido ao uso aumentado de drogas.

- Induzem AUMENTO GENGIVAL.

 • DROGAS ANTICONVULSIVANTES: Fenitoína;

 • DROGAS IMUNOSSUPRESSORAS: Ciclosporina;

 • BLOQUEADORAS DE CANAIS DE CÁLCIO: Nifedipina; Verapamil; Diltiazem

e valproato de sódio.

- Desenvolvimento e gravidade são específicos para cada paciente e podem ser

influenciados pelo acúmulo descontrolado de placa, bem como pelos níveis 

ormonais elevados.

OBS: Contraceptivos orais na pré-menopausa tem sido ASSOCIADOS a uma

maior incidência de inflamação gengival e desenvolvimento de aumento gengi-

val, que podem ser revertidos pela suspensão do contraceptivo oral.
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Periodontite Crônica - Classicação 1999

-Forma mais comum da doença.

Subclassificada em:

A. Localizada - < 30% dos elementos 

envolvidos;

B. Generalizada - > 30% dos elementos 

envolvidos;

Classificadas segundo a Severidade:

- Leve - Perda clínica de inserção de 

3 mm

- Moderada - Perda clínica de inserção 

de 5 mm

- Severa - Perda clínica de inserção 

≥ 7 mm

 

Caracteristicas comuns em um 

paciente com periodontite 

crônica:

- Maior prevalência em adultos.

- Quantidade de destruição 

consistente com os fatores locais.

- Associada a um padrão microbia-

no saudável.

- Cálculo subgengival frequente-

mente encontrado.

- Progressão lenta a moderada, 

com possíveis períodos de progres-

são rápida.  
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Periodontite Agressiva - Classicação 1999

Classificada em:

- Forma localizada: Início da doença em 

fase da puberdade; Doença localizada no

primeiro molar ou incisivo, com perda de

inserção proximal em pelo menos dois 

permanentes, um dos quais o primeiro 

molar: Grave resposta de anticorpos 

sorológicos aos agentes infecciosos.

Forma generalizada: Geralmente afetado

pessoas abaixo dos 30 anos: Perda de in-

serção proximal generalizada atingindo pe-

lo menos três dentes que não sejam os 

primeiros molares e os incisivos. Pronun-

ciada natureza de destruição periodontal.

Caracteristicas comuns em um 

paciente com periodontite 

agressiva:

- Rápida perda de inserção e des-

truição óssea.

- Quantidade de depósitos micro-

bianos inconsistentes com a gravi-

dade da doença.

- Agregação familiar dos indivíduos.

- Aggregatibacter Actinocycetem-

comitans.

- Anormalidades na função fagoci-

tária e macrófagos hiper-responsi-

vos.
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Periodontite Agressiva - 1999

LOCALIZADA

 • Afeta somente os primeiros molares e 

incisivos (não necessariamente no 

mesmo arco).

GENERALIZADA

 • Além dos primeiros molares e 

incisivos ela afeta  mais 3 dentes 

(3 ou mais dentes), não somente

em um arco só).

xx

xx

xx
x

x

x

xx
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Classicações das Doenças periodontais - 2018

Saúde Periodontal, Condições e Doenças Gen-

givais, subdividido em:

1.1 – Saúde Periodontal e Saúde Gengival.

1.2 – Gengivite Induzida pelo Biofilme.

1.3 – Doenças Gengivais Não Induzidas pelo 

Biofilme.

2. Periodontite, subdividido em:

2.1 – Doenças Periodontais Necrosantes

2.2 – Periodontite

2.3 – Periodontite como Manifestação 

de Doenças Sistêmicas 

3. Outras Condições que Afetam o 

Periodonto, subdividido em:

3.1 – Manifestações Periodontais de Doenças 

ou Condições Sistêmicas (Doenças ou Condi-

ções Sistêmicas que Afetam os Tecidos Perio-

dontais de Suporte)

3.2 – Abscessos Periodontais e Lesões Endo-

periodontais

3.3 – Condições e Deformidades Mucogengi-

vais

3.4 – Forças Oclusais Traumáticas

3.5 – Fatores Relacionados ao Dente e às 

Próteses 

Para as condições peri-implantares, estas fo-

ram divididas em:

1. Saúde Peri-Implantar

2. Mucosite Peri-Implantar

3. Peri-Implantite

4. Deficiências nos Tecidos Peri-Implantares 

Moles e Duros

A nova classificação de 2018 divide as 

doenças e condições periodontais e 

peri-implantares em 3 grandes

grupos:
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Saúde Periodontal e Saúde Gengival - Classicação 2018

A. Saúde clínica em um periodonto íntegro: Sem perda de inserção, profun-

didade de sondagem de até 3 mm, sangramento à sondagem em menos de 

10% dos sítios e sem perda óssea radiográfica.

B. Saúde clínica gengival em um periodonto reduzido

• paciente com periodontite estável

Perda de inserção, profundidade de sondagem de até 4 mm, sem sítios com 

profundidade de sondagem igual ou superior a 4 mm com sangramento à son-

dagem, sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios e com perda 

óssea radiográfica.

• paciente sem periodontite

Perda de inserção, profundidade de sondagem de até 3 mm, sangramento à 

sondagem em menos de 10% dos sítios e possível perda óssea radiográfica 

(por exemplo, em casos de recessão gengival e aumento de coroa clínica).Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



GENGIVITE ASSOCIADA SOMENTE AO BIOFILME - Classicação 2018

• Gengivite em periodonto íntegro: caracteriza-se por apresentar sítios com 

profundidade de sondagem menor ou igual a 3 mm, 10% ou mais de sítios com 

sangramento à sondagem, ausência de perda de inserção e de perda óssea 

radiográfica.

• Gengivite em periodonto reduzido: os pacientes apresentam sítios com pro-

fundidade de sondagem de até 3 mm, 10% ou mais dos sítios com sangra-

mento à sondagem, perda de inserção e possível perda óssea radiográfica.

• Gengivite em periodonto reduzido tratado periodontalmente: o paciente 

tem história de tratamento de periodontite, portanto apresenta perda de inserção, 

sítios com bolsa periodontal de até 3 mm, 10% ou mais dos sítios com sangra-

mento à sondagem e perda óssea radiográfica.
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PERIODONTITE Classicação 2018

Definida como “doença inflamatória crônica multifatorial associada com biofilme 

disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva do aparato de inserção 

dental”. Clinicamente, caracteriza-se por:

1. Perda de inserção detectada em dois ou mais sítios interproximais não adja-

centes; ou

2. Perda de inserção de 3 mm ou mais na vestibular ou lingual/palatina em pelo 

menos 2 dentes, sem que seja por causa de: 

1) recessão gengival de origem traumática; 

2) cárie dental estendendo até a área cervical do dente; 

3) presença da perda de inserção na face distal de um segundo molar e asso-

ciado ao mau posicionamento ou à extração de terceiro molar; 

4) lesão endoperiodontal drenando por meio do periodonto marginal; ou 

5) ocorrência de fratura radicular vertical.

Classificada de acordo com seu ESTÁGIO e seu GRAU.Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



PERIODONTITE - ESTÁGIO - Classicação 2018

Está relacionada com a severidade da doença. Os estágios da periodontite de-

vem ser primariamente definidos pela perda clínica de inserção, denominada, 

como “característica determinante”. 

Estágio I     1-2 mm de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda 

                   radiográfica no terço coronal (< 15%).

Estágio II    3-4 mm de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda 

                   radiográfica no terço coronal (15-33%).

Estágio III   5 mm ou mais de perda de inserção interproximal no pior sítio ou 

                   perda óssea radiográfica se estendendo à metade ou ao terço api-

                   cal da raiz.

Estágio IV   5 mm ou mais de perda de inserção interproximal no pior sítio ou 

                   perda óssea radiográfica se estendendo à metade ou ao terço api-

                   cal da raiz.
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PERIODONTITE - GRAU - Classicação 2018

 reflete as evidências, ou o risco, de progressão da doença e seus efeitos na 

saúde sistêmica. Inicialmente, todo paciente com periodontite deve ser consi-

derado como grau B e, assim, modificar esse grau (para A ou C)

Grau A            – progressão lenta: evidência direta de não progressão de perda 

                       de inserção por 5 anos ou indireta de perda óssea/ano de até 

                       0,25 mm.

Grau B           – progressão moderada: evidência direta de progressão inferior a 

                       2 mm em 5 anos ou indireta de perda óssea/ano de 0,25-1 mm.

                       Características secundárias: destruição compatível com depósitos

                       de biofilme.

Grau C           – progressão rápida: evidência direta de progressão igual ou su-

                      perior a 2 mm em 5 anos ou indireta de perda óssea/ano superior 

                      a 1 mm. Características secundárias: a destruição excede ao 

                      esperado para a quantidade de biofilmeLicenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



PERIODONTITE NECROSANTE - Classicação 2018

Processo inflamatório do periodonto caracterizado por

necrose/ulceração da papila interdental, sangramento gengival,

halitose, dor e perda óssea rápida. Outros sinais/sintomas associados

podem incluir formação de pseudomembrana, linfadenopatia e febre.

As outras doenças periodontais necrosantes (gengivite necrosante

e estomatite necrosante) não estão contempladas em outro local da

classificação e, por esse motivo, serão reportadas aqui:

1.1 Doenças periodontais necrosantes em pacientes

comprometidos crônica e gravemente

• Em adultos

• Em crianças

Doenças periodontais necrosantes em pacientes

comprometidos temporária e/ou moderadamente

• Em pacientes com gengivite

• Em pacientes com periodontite

No Proceedings, há um artigo relacionado às lesões periodontais

agudas7

, e o consenso do grupo 222 também reconhece as seguintes

doenças periodontais necrosantes:

• Gengivite necrosante: processo inflamatório agudo do tecido

gengival caracterizado pela presença de necrose/ulceração das

papilas interdentais, sangramento gengival e dor. Outros sinais e

sintomas associados podem incluir halitose, pseudomembranas,

linfadenopatia regional, febre e sialorreia (em crianças).

• Periodontite necrosante: processo inflamatório do periodonto

caracterizado pela presença de necrose/ulceração das papilas

interdentais, sangramento gengival, halitose, dor e perda óssea

rápida. Outros sinais e sintomas associados podem incluir

formação de pseudomembrana, linfadenopatia e febre.

• Estomatite necrosante: condição inflamatória severa do

periodonto e da cavidade oral em que a necrose dos tecidos

moles se estende além da gengiva, e a desnudação óssea pode

ocorrer por meio da mucosa alveolar, com áreas aumentadas

de osteíte e formação de sequestro ósseo. Tipicamente ocorre

em pacientes sistêmica e severamente comprometidos.

LESÕES PERIODONTAIS AGUDAS 
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LESÕES PERIODONTAIS AGUDAS - Classicação 2018

Processo inflamatório a-

gudo do tecido gengival 

caracterizado pela pre-

sença de necrose/ulce-

ração das papilas inter-

dentais, sangramento 

gengival e dor. Outros si-

nais e sintomas associa-

dos podem incluir halito-

se, pseudomembranas,

linfadenopatia regional, 

febre e sialorreia 

(em crianças).

processo inflamatório do 

periodonto caracterizado 

pela presença de necrose/

ulceração das papilas in-

terdentais, sangramento 

gengival, halitose, dor e 

perda óssea rápida. Outros 

sinais e sintomas associa-

dos podem incluir forma-

ção de pseudomembrana, 

linfadenopatia e febre.

 

Condição inflamatória 

severa do periodonto e 

da cavidade oral em que 

a necrose dos tecidos

moles se estende além 

da gengiva, e a desnu-

dação óssea pode ocor-

rer por meio da mucosa 

alveolar, com áreas au-

mentadas de osteíte e 

formação de sequestro 

ósseo. 

GENGIVITE NECROSANTE: PERIODONTITE 

NECROSANTE:

ESTOMATITE 

NECROSANTE
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FORÇAS OCLUSAIS TRAUMÁTICAS - Classicação 2018

Definidas como qualquer força oclusal que resulte em dano aos tecidos e/ou ao 

aparato de inserção periodontal.

Dano que resulta em mudanças teci-

duais de forças oclusais traumáticas 

aplicadas a dente(s) com suporte pe-

riodontal normal (mobilidade adaptativa 

e não progressiva).

Dentes com mobilidade progressiva 

podem apresentar migração e dor em 

função, além de requerer esplintagem.

TRAUMA OCLUSAL PRIMÁRIO TRAUMA OCLUSAL SECUNDÁRIO

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Localizadas em forma de ‘’V’’ Localizadas em forma de ‘’U’’

São associadas a dentes com trauma 

oclusal, especialmente em pacientes 

com hábitos de bruxismo e de aperta-

mento dentário. Em casos com migra-

ção apical acentuada, foi atribuída a 

essa recessão em “V” a denominação 

de “fissura de Stillman”. Comumente, 

no esmalte correspondente pode-se 

notar abfração e, na face oclusal, face-

tas de desgaste por atrição, como parte

de um quadro de 

lesão por trauma 

oclusal.

Estão, geralmente, associadas à doen-

ça periodontal inflamatória crônica, es-

covação incorreta ou, ainda, à inserção 

frenular inadequada.

Há casos de retrações em forma de “U” 

contornadas, na área exposta da raiz,

por um festão periférico de tecido gen-

gival edemaciado e inflamado, resul-

tante do acúmulo local de placa dento-

bacteriana. Em algumas 

obras esse quadro tam-

bém é referido como 

“festão de McCall”.

Recessões Gengivais Localizadas
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TIPO 1 (RT1)    Sem perda de inserção interproximal, Junção cemento-esmalte 

                         (JCE) interproximal não detectável clinicamente na mesial ou 

                         na distal.

TIPO 2 (RT2)    Perda de inserção interproximal, com distância da JCE ao fun-

                         do de sulco/bolsa menor ou igual à perda de inserção vestibular 

                         (medida da JCE ao fundo de sulco/bolsa na vestibular).

TIPO 3 (RT3)    Perda de inserção interproximal, com distância da JCE ao fun-

                         do de sulco/bolsa maior que a perda de inserção vestibular (me-

                         dida da JCE ao fundo de sulco/bolsa na vestibular).

DEGRAU          CLASSE +: presença de degrau cervical  >0,5mm   

                          CLASSE -: ausência de degrau cervical >0,5mm

                          Assim, qualquer tipo de recessão (RT1, RT2 ou RT3) deve ser

                          seguida do degrau (+ ou -). 

Classicação das Retrações de 2018

( Presença ou 
não de 
concavidades 
na superfície 
radicular)Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



        CLASSIFICAÇÃO 

        DE RETRAÇÕES                            CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Classe I                                     Retração sem ultrapassar linha mucogengival, 

                                                  sem perda proximal de tecido ósseo;

Classe II                                   Retração ultrapassa linha mucogengival, sem 

                                                 perda proximal de tecido ósseo;

Classe III                                 Tecido gengival retraído, associado a perda 

                                                 parcial de tecido proximal;

Classe IV                                 Tecido gengival retraído, com perda severa de 

                                                 tecido interproximal, e posicionamento da mar-

                                                gem acima dos tecidos proximais;

Classicação das Retrações Segundo Miller
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CONTROLE MECÂNICO DO BIOFILME SUPRAGENGIVAL

O controle mecânico do biofilme envolve a escovação dental e técnica de lim-

peza interdental. Parte importante dessa fase é a orientação e motivação do 

paciente, que é responsabilidade do profissional.

Para que o controle mecânico do biofilme supragengival seja efetivo é baseado 

em 03 fatores:

- desenho da escova dental: Cabeça retangular e pequena; Cabo reto e anatô-

mico; cerdas da mesma altura e macia, ou extra macia, 3 ou 4 fileiras, poliéster 

ou nylon, com ponta arredondada e diâmetro entre 0,007 a 0,009 polegadas.

- habilidade do indivíduo em usá-la;

- freqüência e duração da escovação;

Deve-se fazer a reavaliação do Índice de 

Placa após a orientação para observar-se 

a redução e adequação às orientações.
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INDICAÇÃO: Remoção de biofilme na 

área próxima à margem gengival. Re-

tração das papilas interdentais. 

TÉCNICA: Na oclusal, movimentos de 

trás para a frente.

Na região V-P/L a escova deve formar

um angûlo de 45º com o eixo do dente 

de encontro com a gengiva, penetrando 

no sulco(até 0,5mm), causa leve isque-

mia, escova de 3 em 3 dentes em mo-

vimentos vibratórios.

Técnica semelhante a original, com o

mesmo posicionamento da escova,

porém após a escovação é realizado

um movimento de rolagem da escova

em direção oclusal (vertical de

varredura).

Técnicas de Escovação 

TÉCNICA DE BASS (VIBRATÓRIA) TÉCNICA DE BASS MODIFICADA

OCLUSAL
VERTICAL

45º 45º+

A técnica de Bass não é recomen-

dada nos casos de retração 
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INDICAÇÃO: Casos de recessão

gengival ou ainda indicado após cirur-

gias periodontais. e áreas com perda de 

papila interproximal.

As cerdas da escova devem se posicio-

nar em contato com os dentes e gen-

givas num ângulo de 45º com a oclusal, 

realizando movimentos vibratórios retos 

(1mm).

INDICAÇÃO: Pacientes com pouca

coordenação motora.

Técnica: 

Dentes cerrados, escova é

posicionada a 90º em relação a coroa.

Movimentos horizontais,

Técnicas de Escovação 

TÉCNICA DE CHARTES (VIBRATÓRIA) TÉCNICA DE ESCOVAÇÃO 

HORIZONTAL - ESFREGAÇÃO OU 

FRICÇÃO (SCRUB)

45º
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INDICAÇÃO: Pacientes com retração 

múltipla. Na oclusal é feito movimentos 

de vai-e-vem. Na V,P/L a escova é posi-

cionada a 45º com o eixo lateral da 

gengiva. As cerdas NÃO penetram no 

sulco (as cerdas em ângulo oblíquo 

com o longo eixo do dente).

Pressão leve contra a margem 

gengival. São movimentos vibratórios 

nas próximais.

TÉCNICA: Semelhante a original, 

com o mesmo posicionamento da 

escova.

Contudo a escovação a cada grupo de

dentes e realizado um movimento 

de rolagem da escova em direção a 

oclusal.

Técnicas de Escovação 

TÉCNICA DE STILLMAN (VIBRATÓRIA) TÉCNICA DE STILLMAN 

MODIFICADA (ROLO)

45º
45º
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INDICAÇÃO: crianças em idade

pré-escolar ou perda de coordenação

motora.

movimentos circulares na

V,P/L e na região O, movimentos

antero-posteriores(frente para trás).

INDICAÇÃO: pacientes com pouca

coordenação motora.

Com os dentes cerrados,

escova é posicionada à 90o em

relação a coroa.

Movimentos veeticais.

Técnicas de Escovação 

TÉCNICA DE FONES (CIRCULAR) TÉCNICA DA ESCOVAÇÃO 

DE LEONARD (VERTICAL)

VERTICAL

90º+
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Os instrumentos periodontais são compostos por cabo, haste e ponta ativa. 

A sua ponta ativa é composta por: face coronária, superfície lateral/face apical, 

dorso e ângulo de corte.

Ângulo de corte

União entre a face coronária e a superfície lateral.

Quando o instrumento possui apenas 1 ângulo de 

corte é chamado de específico. 

Quando possui corte em ambos os lados, Universal.

Instrumentos Universais somente podem ser 

utilizados supragengivalmente. 

Específicos podem ser utilizados sub ou supra 

gengival.

INSTRUMENTOS PERIODONTAIS

Face 
Coronária

Ângulo 
de corte

Superfície 
Lateral
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FOICES

CARACTERÍSTICAS

• Corte transversal: Triangular

• Dorso: Agudo ou plano

• Ângulos de Corte: Dois ângulos retos

• Extremidade ativa: Pontiaguda

INDICAÇÕES

• Raspagem APENAS supragengival

• Cálculos grosseiros

LIMITAÇÕES

• Não se adapta às 

concavidades radiculares

• Não realiza aplainamento 

radicular

LIMAS

CARACTERÍSTICAS

• Possui vários ângulos de corte

• Formato: Redondo, Oval ou Retangular

• Variação nas hastes

INDICAÇÕES

• Pode ser utilizada em todas as faces/

dentes (bolsas

estreitas/profundas)

LIMITAÇÕES

• Tamanho da lâmina

• Falta de adaptabilidade

• Sensibilidade táctil diminuída

• Adaptação ruim às superfíc. proximais

Técnicas de Escovação 

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



As curetas são os instrumentos mais precisos e versáteis para o aplainamento 

radicular, principalmente em bolsas de maior profundidade e bifurcações

Podem ser Universais ou Específicas.

Curetas Universais

• Utilização universal

• Utilização de ambos os ângulos de 

corte (2 ângulos de corte)

Exemplos:

1. Curetas McCall 13/14: raspagem de 

dentes anteriores e pré-molares;

2. Curetas McCall 17/18: raspagem de 

dentes posteriores;

3. WS, Goldman Fox: raspagem 

interproximal de dentes posteriores;

CURETAS

Curetas Específicas

• Instrumentos mais delicados;

• Permitem maior sensibilidade táctil;

• Pequeno tamanho, dorso arredon-

dado;

• Ângulos de cortes curvos;

• Extremidade final arredondada;

• Movimento de tração;

• Determinada para cada área de 

utilização;
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Instrumentos específicos. Ponta ativa formar com a haste um ângulo de 60 a 

70 graus, possui lâmina compensatória. Essa angulação das lâminas de Gracey 

permite que a lâmina seja inserida com a posição precisa necessária para ras-

pagem subgengival, fornecida pela haste inferior paralela ao longo eixo da su-

perfície dentária a ser raspada. OBS: Angulo de afiação é de 100-110º.

CURETAS GRACEY

Dentes anteriores
Dentes anteriores

e pré-molares
V de 

posteriores
L de 

posteriores
M de 

posteriores
D de 

posteriores

Curtas e com 
pouca ângulação

Longas e com 
muita ângulação
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A. INTRA-SULCULAR:

B. BISEL INTERNO:

C. BISEL EXTERNO:

INCISÕES

HORIZONTAIS VERTICAIS (RELAXANTES)

Remove a parede epitelial, 

sem necessariamente remo-

ver em altura. Utilizado em

Gengivoplastias.

A. UNILATERAL

B. BILATERAL

- Ultrapassa a linha mucogengival, 

- Deve ter as incisões divergentes para 

a sua base para garantir a nutrição.

- Não deve dividir a papila ao meio ou 

ser realizada na superfície vestibular 

do elemento dental.

Também chamada de secun-

dária. Dá base da bolsa para

a crista óssea.

Também chamada de primária. 

O retalho é refletido para 

expor o osso subjacente. 

X
v

X
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RETALHO PERIODONTAL

Com base na exposição óssea

após o deslocamento do retalho

EXPESURA TOTAL: Todo o tecido mole, 

incluindo o periodonto é deslocado para 

expor o osso adjacente.

A. RETALHO NÃO-DESLOCADO: 

Quando o retalho é recontornado e su-

turado na sua posição original.

B. RETALHO DESLOCADO:

APICAL

CORONAL

LATERAL

Que são colocados diferente da sua

posição original.

ESPESURA PARCIAL: Inclui somente o 

epitélio e uma camada de tecido conjun-

tivo adjacente. O osso fica coberto.

Com base no posicionamento do 

retalho após a cirurgia:
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RETALHOS PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DA BOLSA PERIODONTAL

RETALHO DE NEUMANN 

(NEUMANN, 1920,1926):

Técnica

Incisão sulcular e relaxantes, rebati-

mento do retalho, curetagem do reta-

lho para remoção do epitélio da bolsa

/ tecido de granulação, instrumenta-

ção radicular, correção do tecido ós-

seo, retalho suturado ao nível do teci-

do ósseo.

RETALHO ORIGINAL DE WIDMAN 

(WIDMAN, 1918):

Técnica

Incisões relaxantes verticais, incisão ho-

rizontal para remoção da área de tecido 

inflamado, elevação do retalho para ac-

esso ao tecido ósseo (recontorno), ins-

trumentação radicular, suturar retalho 

adjacente ao osso alveolar. Visava a eli-

minação de bolsas periodontais.

Vantagens: promovia maior

conforto ao paciente em relação a 

gengivectomia.

Licenciado para Laisa Brito Soares - 05802793325 - Protegido por Eduzz.com



Significa a excisão da gengiva. Pela remoção 

da bolsa, a gengivectomia fornece visibilidade 

e acessibilidade para uma área e completa 

remoção do cálculo e o completo alisamento 

das raízes. 

GENGIVOPLASTIA:  É similar à gengivectomia, mas seu objetivo é diferente. A

gengivectomia é executada para eliminar bolsas periodontais e inclui o recon-

torno como parte da técnica. A gengivoplastia é o recontorno da gengiva para 

criar contorno gengivais fisiológicos, com a única finalidade de recontornar a 

gengiva na ausência de  bolsas. Ambas tem como desvantagem a cicatrização 

por 2ª intenção. São contraindicações de ambas, inadequada faixa de gengiva

queratinizada, necessidade de cirurgia óssea, tecido excessivamente inflama0

do e eritematoso, bolsas infraósseas e pacientes com H.B inadequada.   

GENVIVECTOMIA
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Fichas 

@concurseiradaodontologia

de de 

Odonto

Esse material foi criado com muito carinho e trabalho pela 
@concurseiradaodontologia (V. N. Menezes), para mais informações ou
dúvidas, entre em contato com .concurseiradaodontologia@gmail.com

Respeite o trabalho do autor, não distribua ou reenvie esse produto.
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