
Medicina Dentária – ramo da medicina que estuda, 
trata e mantêm a saúde oral. 

 
 

 

 
Assim a Medicina Dentária compreende várias ramificações: 

 

 
Fractura dos incisivos 

 
Incisivos restaurados 

Dentisteria – 
trata os dentes, remove 
cáries, repara fissuras e 
fracturas, através da 
obturação ou restauração 
dentária com materiais que 
simulam o dente natural na 
sua forma e cor. É também 
a dentisteria que é 
responsável pelo 
tratamento endodôntico 
(desvitalização), nos casos 
em que as cáries são muito 
profundas ou a raiz 
necessita de tratamento. 
Tem também aqui lugar a 
dentisteria estética; 
correcção de formatos dos 
dentes e correcção da cor. 
 

 
Branqueamento dentário 

 
Substituição de restauração 
antiga 

 
Cárie funda 

 
Desvitalização – remoção da 
polpa 

 
Desvitalização – obturação 
canais 

A cavidade oral (boca), 
compõe-se de várias estruturas; 
tecidos duros, dos quais podemos 
destacar os dentes, o osso 
alveolar, e os tecidos moles, dos 
quais podemos destacar a gengiva 
e as mucosas (língua, palato e 
lábios). 

 



 
 
Odontopediatria – É a 

Medicina Dentária dos pequeninos, uma 
vez que a boca também se desenvolve e 
atravessa vários estágios de 
desenvolvimento ao longo do 
crescimento dos mais pequenos, existem 
diferentes necessidades de tratamento ao 
longo destas diferentes fases de 
crescimento. Considera-se que a criança 
deve começar a visitar o Odontopediatra 
por volta dos 3 anos de idade e deve ser 
acompanhada por este até cerca dos 14 
anos de idade. 
 

 

 
  
Ortodontia – este é o ramo da 

Medicina Dentária responsável pela 
correcção da posição dentária, através do 
uso de aparelhos ortodônticos removíveis 
ou fixos. Visa o tratamento funcional, 
mas também a melhoria da estética 
dentofacial. 
 

 
Apinhamento dentário 

 
        Aparelho removível 

 

 
      Aparelho fixo 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Gengivas saudáveis - as 
gengivas saudáveis são firmes 
e não sangram. Elas adaptam-
se perfeitamente à volta dos 
dentes. 

Periodontologia 
– é o ramo da Medicina 
Dentária que trata a 
gengiva, o ligamento 
periodontal e o osso 
alveolar. Mantêm a 
cavidade oral livre de 
placa bacteriana e tártaro 
pela destartarização ou 
limpeza, que deve ser feita 
de 6 em 6 mêses, para 
evitar a gengivite. Quando 
a periodontite já se 
instalou, pode ser 
necessária a raspagem 
radicular e terapêutica com 
antibióticos.  

 

Gengivite – presença de placa 
bacteriana e tártaro, as 
gengivas estão ligeiramente 
inflamadas, podem parecer 
vermelhas ou inchadas e 
podem sangrar durante a 
escovagem.  

 

 

Periodontite - as gengivas 
começam por separar-se e a 
recuar do dente. Isto permite 
que a placa bacteriana avance 
pela raíz, pelas fibras de 
suporte e pelo osso. 

 

 

Periodontite Avançada - as 
fibras de suporte e o osso estão 
destruídos. Os dentes 
começam por ter mobilidade e 
podem ter de ser extraídos. 

 
  
Cirurgia Oral - é o 

ramo da Medicina Dentária que 
é responsável pela exodontia 
(remoção de dentes), tratamento 
de quistos, drenagem de 
infecções, colocação de 
implantes dentários, exérese 
(remoção) de lesões benignas 
ou malignas.   

 
 
 
  



Prostodontia – 
é o ramo da Medicina 
Dentária que se dedica à 
substituição das peças 
dentárias perdidas, de 
uma forma removível ou 
fixa. Através de próteses 
amovíveis ou de coroas 
ou pontes fixas às raízes 
naturais ou a implantes. 

 
Prótese removíveis acrílicas. 

 
Prótese fixa – pivot 
aproveitamento de uma raiz 
natural. 

 

 

Prótese fixa – ponte sobre 
implantes. 

 
Prótese fixa – coroa 
implantossuportada. 

 
  
Oclusão - é o ramo 

da Medicina Dentária que 
trata os problemas da 
articulação 
temporomandibular 
(mecanismo que permite os 
movimentos do maxilar 
inferior – abrir e fechar a 
boca, mastigar, rir), trata o 
bruxismo (ranger os dentes) 
através do uso de goteiras de 
relaxamento. 

 
 
 


