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APRESENTAÇÃO 

 Prezado leitor, este Manual de Saúde Bucal em Libras, foi idealizado com o 

objetivo de repassar informações sobre saúde bucal para a comunidade surda e 

ouvintes. Explicando conceitos e esclarecendo dúvidas, que por muitas vezes 

permeiam o cotidiano, o mesmo foi estruturado em textos de linguagem simples e 

explicativa.  

 O manual conta com ilustrações, fotografias, assim como, vídeos acessíveis 

em Libras com textos em Língua Portuguesa, postados no site 

www.odontologiaelibras.com para livre consulta. 

 Em virtude da importância da temática, em garantir que a comunidade tenha 

acesso à conteúdo da área da Odontologia em sua língua materna, a equipe envolvida 

responsável pelo manual, desde 2017 está envolvida em projetos de extensão e 

trabalhos de conclusão de curso, voltados para a pessoa com surdez, a fim de que 

possamos contribuir na diminuição dos entraves da comunicação e dignificando o 

atendimento odontológico da pessoa com surdez, por meio da confecção e divulgação 

de materiais voltados para área, tal como, estimular os acadêmicos/profissionais 

cirurgiões dentistas para o interesse em buscar cursos livres de Libras para ter contato 

com a língua e com a cultura surda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acessível em Libras no link: https://odontologiaelibras.com/manual-de-saude-
bucal-em-libras/ ou no QR code abaixo 

COMO CITAR ESTE TRABALHO: 
 

SANTOS, R. S; CORRÊA, V. C.; SANTOS, R. C; PINTO, C. G.; MARTINELLI, D. C.; PEREIRA, F. 
M. et al. Manual de Saúde Bucal em Língua Brasileira de Sinais. Brazilian Journal of Development, 
Curitiba, v.8, n.7, p.53935-53946, jul., 2022. Disponível em: 
https://www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/50641/38038. 
 

https://odontologiaelibras.com/manual-de-saude-bucal-em-libras/
https://odontologiaelibras.com/manual-de-saude-bucal-em-libras/
https://www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/50641/38038
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1. DENTES TEMPORÁRIOS E PERMANENTES 

 
  

 

 

 

Os dentes decíduos também conhecidos como 

“dentes de leite”, são em número de 20 

dentes.  

 

 

 

E serão trocados pelos dentes permanentes, no 

total de 32. Os dentes temporários são importantes 

para a estética, mastigação, fala, bem como, 

manutenção de espaço para a erupção dos dentes 

permanentes. 

 

 

 

                                

 

 

   ATENÇÃO! 

- O primeiro dente de leite erupciona cerca de 6-

7 meses de idade 
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- A partir da erupção (“nascimento”) do 

primeiro dentinho de leite recomenda-se 

que o bebê inicie uma higiene com creme 

dental com flúor e escovinha de dente. 

Consulte seu dentista para que ele 

demonstre as técnicas de escovação, 

quantidade de creme dental a ser usado 

e cuidados com a alimentação que 

devem ser seguidos 

 

 

- Próximo dos 6 anos erupciona o 1 molar permanente. 

É um dente grande que fica na parte de trás da arcada, 

e ele não deve ser confundido com dente temporário. 

Se este dente for perdido, não nascerá outro no seu 

lugar, e sua perda trará sérios problemas à dentição. 

 

 

 

 

 

 

 

- As raízes dos dentes temporários ficam moles a 

medida que os dentes permanentes vão vindo, e 

assim ocorre a troca dos dentes. Se por algum motivo 

os dentinhos de leite não forem removidos em casa, 

leve a criança para seu dentista para consulta de 

avaliação. 
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2. HIGIENE BUCAL  

 

2.1 FIO DENTAL   

 O uso do fio dental é um excelente complemento para a higiene bucal, 

principalmente para a região entre os dentes. Deve ser usado sempre após a 

alimentação, seguido de uma boa escovação. 

Porém poucas pessoas usam, seja devido ao valor do produto, a pressa do dia 

a dia  esquecimento ou por desconhecimento da necessidade de usar o fio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

❖ Cuidados e dicas durante o uso do fio dental 

 

✓ Retirar cerca de 40 cm de fio 

 

 

✓ Enrole bem o fio dental nos dedos de 

uma das mãos para deixar bem preso 

✓ Ir contornando as curvas do dente, 

deslizando com delicadeza até o final da 

gengiva e voltando 

 

✓ A medida que for consumindo o fio, não reaproveite o mesmo pedaço usado, 

descarte-o e pegue uma porção nova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fio dental 
Convencional 
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2.2  ESCOVAS DE DENTES E CREMES DENTAIS 

 

 O uso da escova é umas das formas de remoção de restos de alimentos dos 

dentes, ajudando assim na manutenção da saúde bucal, principalmente quando 

associadas à cremes dentais (“mais conhecidas como “pastas de dente”) que 

possuam quantidades adequadas de flúor em sua composição, prevenindo assim, o 

aparecimento de cáries e tártaro. Devemos escovar logo após as refeições ou sempre 

que comer algo entre as refeições principais. Esse é um hábito que devemos seguir 

todos os dias. 

 

❖ Cuidados e dicas durante a escovação 

 

✓ 1. Usar uma escova com cerdas macias ou extra macias. Não usar escova 

média ou dura! 

 

✓ 2. É importante que no creme contenha flúor. Você pode conversar com seu 

dentista sobre o melhor produto/marca para você escolher. 

Fio dental do tipo Forquilha. 
Facilitador para crianças ou 
pessoas que possam estar com 
dificuldades de manusear o fio 
dental convencional 

 

 

Passa fio. O fio dental passa por 
dentro dele. Ajuda na higiene 
para quem utiliza aparelho 
ortodôntico ou prótese fixa 



17 
 

 

✓ 3. Quanto menor a “cabeça” da escova, 

melhor ela conseguirá fazer a higiene da 

região “atrás” onde o acesso é mais 

difícil pra escovar os dentes. 

 

 

 

✓ 4. A partir do nascimento do primeiro dentinho 

de leite, o mesmo já deve ser escovado com creme 

dental com flúor. 

 

 

 

 

 

✓ 5. Nada de exagerar na quantidade de creme dental. A quantidade vai variar 

de acordo com a idade. Para as crianças que não conseguem cuspir, a 

quantidade que temos como referência é o equivalente a um grão cru de arroz. 

Depois que a criança conseguir cuspir pode ser uma quantidade próxima a um 

grão de ervilha. 

 

 

 

 

✓ 6. Os pais devem fazer a higiene bucal das crianças e acompanhar para que 

seja feita de forma adequada. 

 

✓ 7. É importante que a criança não engula o creme dental antes dos 5-6 anos. 

 

 

✓ 8. Fazer movimentos delicados para que assim a gengiva não seja machucada. 
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✓ 9. Movimento da “Bolinha” e Vai e Vem: 

Técnica ensinada às crianças, mas os adultos 

também podem executar, fazendo movimentos 

circulares no dente com a “mordida fechada”, e 

de ida e volta com a escova com a “mordida 

aberta”. 

 

 

 

✓ 10. Colocar a escova em 45 graus em relação 

à gengiva fazendo movimentos vibratórios 

curtos 

 

 

 

✓ 11. Em seguida, depois desses pequenos 

movimentos vibratórios, fazer os movimentos 

de varredura, mais conhecido como 

“vassourinha”, tirando toda a sujeira para fora 

dos dentes. 

 

 

 

 

✓ 12. Não esquecer de escovar a língua, sempre 

levando a escova em sentido único de dentro 

para fora. 

 

 

 

✓ 13. Fechar o creme dental e guardar a escova separada de forma individual, 

não deixando exposta no banheiro e nunca compartilhar a mesma escova de 

dente com outras pessoas da casa. 
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2.3 ENXAGUANTES BUCAIS 

 

 No mercado temos várias opções e marcas de 

enxaguantes. É utilizado em forma de bochecho, após o 

uso do fio dental e escova de dente, e não substitui esses 

itens, mas complementa a higiene. 

   Alguns possuem medicamentos em seus 

componentes, que quando utilizados de forma incorreta 

podem trazer problemas para a saúde bucal, por este 

motivo, consulte seu dentista para que ele recomende 

para você o enxaguante adequado e a melhor forma de 

utilização.  

 

 

3. FLÚOR E FLUOROSE DENTÁRIA 

 

 O Fluoreto é uma das formas de apresentação do elemento químico “Flúor”. 
Pode ser encontrado em cremes dentais, abastecimento de água, em forma de géis, 
etc. Sua importância para a saúde bucal está relacionada à prevenção do 
desenvolvimento da cárie. Por este motivo, é importante que ele esteja com 
frequência na cavidade bucal.  
 
 
 Já a Fluorose é quando durante a fase de 
formação dos dentes, a criança não consegue 
cuspir o creme dental durante a escovação e 
acaba engolindo. Este hábito quando frequente, 
ocasionará manchas nos dentes, que podem ser 
de coloração branca ou acastanhada.  
 
 

Dicas 
 

✓ Procure seu dentista para limpezas periódicas e fazer a aplicação de flúor. 

Além disso, ele poderá lhe recomendar os melhores produtos que contenham 

flúor nas doses apropriadas para usar em casa. 

 
✓ No dia a dia, os pais devem realizar a escovação das crianças até os 5-6 anos 

ter cuidado e orientar para que elas não engulam o creme. 
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✓ Nas crianças podem ser usadas moldeiras 

contendo flúor em gel. As moldeiras ficam na 

boca por alguns segundos, depois são 

removidas e o excesso do gel acumulado na 

boca é cuspido pela criança. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. TRATAMENTO PERIODONTAL 

 
O que é? O tratamento cuida da gengiva e osso, podendo ser cirúrgico ou não.  
 
Quem faz? Dentista clínico geral, ou pode ser feito pelo especialista onde em 
determinadas situações é mais recomendável. O dentista especialista na área é 
chamado de Periodontista. 
 
 
 
 
Como é feito? Esse tratamento pode ser cirúrgico 
ou não. O tratamento sem cirurgia é mais simples, 
onde é feito sessões de limpeza com raspagens, 
por exemplo, onde o cálculo dentário (tártaro) 
quando presente, é removido. O cirúrgico envolve 
geralmente anestesia e assim, é possível fazer 
vários tipos de cirurgias, seja para cuidar de uma 
doença como a doença periodontal, ou para outros 
fins, como por estética. 
 
 
 
 
 
Qual objetivo? Saúde do periodonto (gengiva/osso) e dentes. 
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Como saber se vou precisar de 
tratamento periodontal? Se você 
observar a gengiva mais avermelhada, 
“inchada”, “sujeira” amarelada 
endurecida em torno dos dentes, são 
alguns dos indícios que será 
necessário tratamento periodontal. 
Procure atendimento odontológico, 
pois o profissional da área fará sua 
avaliação e recomendará o tratamento 
correto. 

 
 
Como cuidar do meu dente para evitar as doenças periodontais? Mantendo 
hábitos de cuidados com a higiene oral e geral (saúde do corpo, evitando fumar, 
cuidando da alimentação para evitar a diabetes, por exemplo) e frequentando o 
dentista periodicamente, para limpezas dos dentes e orientações de prevenção. 
 
 
 
 
 

4.1 DOENÇA PERIODONTAL 

 

É uma doença que afeta os tecidos em torno do dente, como a gengiva e o 

osso. Apresenta-se dividida em dois tipos: Gengivite e Periodontite. 

 

 

 

 

 
A Gengivite é uma inflamação apenas na gengiva, 
com aparência mais vermelha e “inchada”, 
causada pelo acúmulo de “restos alimentares” que 
ficam nos dentes que não são removidos 
adequadamente e viram o cálculo dentário, mais 
conhecido como Tártaro. Pode ter um sangramento 
leve na gengiva quando o paciente vai passar o fio 
dental. Ela é reversível (ou seja, a gengiva pode 
voltar ao normal) quando a higiene oral é 
melhorada 
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.  

                                                 

ATENÇÃO 

✓ Para evitar a Gengivite e Periodontite 

é importante fazer uso do fio dental 

corretamente, escovar os dentes após as 

refeições, além de procurar o profissional da 

Odontologia para consultas de prevenção, 

no máximo de 6 em 6 meses. 

 

✓ Durante a gengivite ou periodontite, 

quando a pessoa vai passar o fio dental e 

neste momento tem um sangramento, é 

preciso esclarecer que pelo fato da gengiva 

está inflamada, ela está sujeita a sangrar, 

porém o causador não é o fio. Se for iniciado 

cuidados com a higiene a inflamação vai 

diminuir, assim como, o sangramento também. 

 
 

5. TRATAMENTO RESTAURADOR  
 

O que é? Chamado de Restauração, é um tratamento que se usa as resinas 
compostas (também chamadas de “massinha branca”) em dentes que estão com 
cárie ou sem. Há algum tempo atrás era mais comum usar a Amálgama, que é um 
excelente e duradouro material restaurador, porém não é tão estético.  
 
Quem faz? Dentista clínico geral, ou pode ser feito pelo especialista. O profissional 
que busca o aperfeiçoamento faz curso na área da Dentística. 
 
Qual objetivo? Remover focos de contaminação da boca. Repor a estrutura (forma 
do dente). Fazer o tratamento do dente antes que a cárie continue destruindo o dente, 
evitando assim o tratamento de canal ou extrações. 
 

Quando os hábitos de higiene não melhoram a 
Gengivite “vira” uma Periodontite, onde a 
inflamação se estende para além de gengiva, 
podendo não causar dor. Seus danos como a perda 
de osso, mobilidade do dente (dente mole), pode 
ser irreversível (não voltará ao normal como antes). 
Os pacientes com Diabetes têm mais riscos para 
desenvolver a Periodontite, logo é importante fazer 
o acompanhamento médico para o controle da do 
nível de açúcar no sangue. 
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Como saber se vou precisar de tratamento 
restaurador? Um dente que esteja com manchas 
castanhas/ escurecidas, que esteja com “buraco”, com 
ou sem dor, pode ser necessário receber 
restaurações. Ou um dente que quebrou por outro 
motivo que não seja cárie também pode ser preciso 
reconstruir o dente com resinas compostas.  
 

 
 
 
 
 
Como cuidar do meu dente para não precisar de tratamento restaurador? 
Mantendo hábitos de cuidados com a higiene oral, evitar bater os dentes (quedas, 
agressões), não mastigar alimentos extremamente duros, não abrir tampa de bebidas 
com os dentes, escovar os dentes com delicadeza para não agredir a gengiva, e 
frequentando o dentista periodicamente, para limpezas e orientações de prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

Como é feito? Se o dente estiver cariado, a 
remoção da cárie é feita de forma total ou 
parcial, de acordo com o tipo de cárie que se 
apresenta. O material restaurador é 
selecionado e adicionado no local onde essa 
cárie foi removida, é feito ajustes de altura 
para não ficar com a sensação de dente “alto”, 
acabamentos e polimentos para deixar “bem 
lisinho” a restauração. Se o dente não estiver 
cariado e precisar ser reconstruído, seja por 
uma escovação feita com muita força ou 
ocasionado por quedas, etc, o dente receberá 
uma preparação para receber o material 
restaurador, repondo sua forma, seguidas de 
ajustes, acabamentos e polimentos 
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5.1 CÁRIE 

  

 

A Cárie é uma doença que ocorre nos dentes, que 

pode acontecer em qualquer fase da vida do 

indivíduo. É umas das mais prevalente nas pessoas 

em todo o mundo. Ela é transmissível, influenciada 

por vários fatores, como: perfil socioeconômico, dieta 

alimentar, uso de produtos com flúor, técnicas de 

escovação, bactérias nocivas em maior quantidade 

na boca. 

 Para que um dente desenvolva cárie todos esses fatores devem estar em 

desequilíbrio. Quando uma pessoa come muitos produtos industrializados, alimentos 

cheios de açúcar, consumida com muita frequência, não tem uma higiene boa; quando 

não tem acesso a produtos como escova de dente, creme dental e fio dental, ou que 

possua esses itens mas não consiga realizar uma boa higiene, em um ambiente bucal 

com maior quantidade de bactérias que potencialmente causem a cárie, tem mais 

possibilidade de desenvolver a doença do que outra pessoa que não tenha todos 

esses fatores acontecendo ao mesmo tempo. 

  

 

O primeiro sinal que aparece nos dentes são 

manchas brancas, podendo também haver 

manchinhas de cor amarelada e escurecida. 

 

 

Se esses mesmos hábitos 

continuarem o dente pode “furar “e 

esse “buraquinho” pode ir aumentando 

com o tempo, assim como começar a 

causar dor. 

 

 

 

Procure seu dentista assim que perceber alguma manchinha no dente, para que ele 

possa intervir o mais cedo possível, e evitar outros problemas futuros. Assim como, 

lhe dar orientações de produtos e técnicas que possam melhorar a higiene bucal. 
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5.2 ALIMENTOS CARIOGÊNICOS E NÃO CARIOGÊNICOS 

 

  

 

Os alimentos cariogênicos, são 

alimentos que apresentam potencial de 

causar a doença cárie, já que em sua 

constituição o açúcar do tipo sacarose 

está presente. Este açúcar é o preferido 

pelas bactérias que causam esta doença, 

logo, a ingestão desses alimentos pode 

estar relacionada ao desenvolvimento de 

lesões cariosas 

 Os alimentos industrializados são 

ricos neste tipo de açúcar, exemplos: 

chocolates, salgadinhos, doces, 

biscoitos, etc.  

 

 

 

O consumo deve ser reduzido ou 

evitado, ou também consumido em 

menor frequência, dando 

preferência para alimentos não 

cariogênicos como frutas, verduras 

e legumes 
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6. TRATAMENTO ENDODÔNTICO  

 
O que é? Também chamado de canal, é a 
remoção da polpa do dente (“vida” do dente) 
que fica na parte interna. Existem várias 
causas: dentes cariados, dentes que 
fraturaram (quebrados) ou quando o dente 
recebe uma pancada (agressões, quedas, 
etc.). Este dente que precisa ser tratado pode 
estar causando dores ou não, assim como 
causar abscessos (presença de pus). 
 
 
 
 
 
Quem faz? Dentista clínico geral, ou pode ser feito pelo especialista onde em 
determinadas situações é mais recomendável. O dentista especialista na área é 
chamado de Endodontista. 
 
 
Como é feito? Pode ser necessário anestesiar o dente ou não. Vai depender de cada 
caso, pois em algumas situações não existe dor. É removida a polpa do dente, com a 
limpeza das raízes e tratamento desse espaço que ficou “vazio’ e, por fim, é 
preenchido com material adequado (que chamamos de material obturador), assim, o 
canal está finalizado.  
 

 

Qual objetivo? Remover focos de contaminação da boca. Tratar um dente que 
estaria sujeito a extração, eliminando bactérias, remover a dor do paciente (quando 
estiver presente). 
 



27 
 

 

 
Como saber se vou precisar de tratamento 
endodôntico? Se você observou uma cárie no 
dente, “bateu” recentemente, sente dor durante a 
mastigação, sente dor sem motivo nenhum 
(chamado de dor espontânea), ou percebeu uma 
“bolinha de pus” próximo de um dente, poderá ser 
necessário fazer o tratamento de canal. Procure 
atendimento odontológico, pois o profissional da 
área fará sua avaliação e recomendará o 
tratamento odontológico correto. 
 
 

 
 
 
 

Como cuidar do meu dente para não precisar de tratamento de canal? Mantendo 
hábitos de cuidados com a higiene oral, evitar bater os dentes (quedas, agressões), 
não mastigar alimentos extremamente duros, não abrir tampa de bebidas com os 
dentes e frequentando o dentista periodicamente, para limpezas e orientações de 
prevenção. 
 

 
 
 
 

7. TRATAMENTO CIRÚRGICO   
 

 
 
 
 

O que é? São cirurgias orais de pequeno porte, que 
podem ser feitas no próprio consultório odontológico, 
como exodontias (extração) simples, extração de 
dentes do siso, etc.  
 
Muitas vezes um dente que começou com uma cárie 
bem pequena vai aumentando, começa a doer e 
depois se “quebrar” e não tiver como recuperar, pode 
ser necessário fazer a extração (tirar o dente).  
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Quem faz? Dentista clínico geral, ou pode ser feito 
pelo especialista onde em determinadas situações é 
mais recomendável. O dentista especialista na área é 
chamado de Buco-maxilo-facial. 
 
 
 
 
 

 

Como é feito? Para a realização de cirurgia é necessário anestesia na área a ser 
trabalhada, além de exames como raio x, exames de sangue, etc.  
 

 
 
 
 
Qual objetivo? Remover focos de contaminação da 
boca. Extrair dentes quando não tem espaço para eles 
“nascerem”, ou quando o dente está com mobilidade 
(“amolecido”) porque foi perdido osso.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Como saber se vou precisar de extração do dente? Se você tiver um dente que 
quebrou (seja por cárie ou por outro motivo) e está aparecendo as raízes, dor na 
região onde nasce os dentes do siso, dente que esteja com mobilidade, são alguns 
dos indícios que será necessário a extração do dente. Procure atendimento 
odontológico, pois o profissional da área fará sua avaliação e recomendará o 
tratamento correto. 
 
 

 

 
 
 
O que fazer para não perder um dente? Mantendo hábitos de cuidados com a 
higiene oral e geral e frequentando o dentista periodicamente, para limpezas e 
orientações de prevenção, em relação à cavidade bucal. 
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8. TRATAMENTO ORTODÔNTICO 
 

 
 
O que é? É o tratamento que visa a correção 
da posição dos dentes e dos ossos 
relacionados, como os ossos maxilares. Atua 
na prevenção e correção desses problemas 
(que chamamos de maloclusão) ou fazer com 
que eles não piorem, quando já presentes. 
 
Quem faz? O dentista especialista na área é 
chamado de Ortodontista. 
 

 
 
 
 

Como é feito? Em cada fase de crescimento a depender do problema dentário ou 
ósseo presente, o tratamento será realizado de forma diferente. Existem diversos 
aparelhos removíveis ou fixos, que será indicado pelo profissional da área.  
 
 

 
 
Qual objetivo? 
Intervir nos problemas 
no crescimento ósseo 
da região, corrigir o 
posicionamento dos 
dentes, garantindo 
uma mastigação 
correta, prevenindo as 
maloclusões, dores na 

articulação 
temporomandibular 

(que fica próximo ao 
ouvido), dores nos 
músculos da 
mastigação, melhorar 
a estética do sorriso, 
etc. 



30 
 

 

 
 
Como saber se vou precisar de tratamento 
ortodôntico? Inúmeros problemas podem ser 
apontados, dentre eles a falta de espaço para os 
dentes, dentes girados, “mordida que não 
encaixa”, dentes para frente”, etc. O ortodontista é 
o melhor profissional para orientar sobre a real 
necessidade deste tipo de cuidados. Ele fará a 
avaliação e solicitar exames para chegar ao 
diagnóstico final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como cuidar do meu dente para não precisar 
de tratamento ortodôntico? Mantendo hábitos 
de cuidados com a higiene oral (para não perder 
dentes permanentes). Nos bebês e crianças, 
cuidar dos dentes de leite para não extrair antes 
do tempo certo, evitar uso de chupetas e chupar 
o dedo. Frequentar o dentista periodicamente, 
desde criança, para limpezas, orientações de 
prevenção e avaliações para verificar o 
desenvolvimento da dentição e dos ossos 
maxilares.  
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9. TRATAMENTO PROTÉTICO 

 
 

O que é? É um tratamento onde o paciente usará prótese dentaria. Ela pode ser 
removível ou fixa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quem faz? O dentista especialista na área é 
chamado de Protesista. O técnico que trabalha no 
laboratório, responsável por confeccionar a 
prótese é chamado de Protético. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Como é feito? Após avaliação do dentista, é feito o molde da boca (cópia dos dentes 
presentes, dos espaços com ausência de dentes e da gengiva/osso) e vazado em 
gesso. Com isso em mãos esse modelo de gesso vai passar por um laboratório. 
Depois dessa etapa a prótese será entregue. 
 
 
 
 
 
 
Qual objetivo? Repor um ou mais dentes que foram 
perdidos seja por cárie ou outros motivos, como 
traumas, doença periodontal, etc; ajudando no bom 
funcionamento da mastigação, fala, assim como na 
estética. 
 



32 
 

Como saber se vou precisar de tratamento 
protético? Se você perdeu um ou mais dentes, será 
necessário fazer a reposição. Para cada caso, um 
tipo de prótese especifica será recomendada. 
Procure seu dentista para ele lhe recomendar o 
melhor tratamento. 
 
 
 
 
 
 
 

Como cuidar do meu dente para não precisar de tratamento protético? Mantendo 
hábitos de cuidados com a higiene oral e geral. Frequentar o dentista periodicamente 
para limpezas e orientações de prevenção. 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. TRATAMENTO COM IMPLANTES 

 
O que é? É um tratamento onde o paciente usará um parafuso dentro 
do osso, geralmente de titânio, e uma prótese dentária (chamada de 
prótese sobre implante, para repor a perda de mais de um dente) ou 
coroa (para substituir um dente apenas) que ficará fixa, será feita em 
cima para substituir um ou mais dentes. Quando possível, é o 
tratamento atual mais recomendado para a reposição de dentes 
perdidos. 
 
Quem faz? O dentista especialista na área é chamado de 
Implantodontista. 
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Como é feito? A cirurgia para colocação do 
implante é feita com anestesia, na região onde tem 
ausências de dentes, que tenha uma boa 
quantidade de qualidade de osso. Caso contrário, 
se tiver perda de osso, será necessário uma cirurgia 
adicional de enxerto ósseo (onde osso será 
adicionado). O paciente deve estar com a saúde 
geral e bucal em dia. Dependendo do tipo de 
procedimento de implante o dente substituto pode 
ser feito no mesmo momento da instalação do 
parafuso ou meses depois.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Qual objetivo? Repor um ou mais dentes que foram 
perdidos seja por cárie ou outros motivos, como 
traumas, doença periodontal, etc; ajudando no bom 
funcionamento da mastigação, fala, assim como na 
estética. 
 
 
 
 
 
 
 

Como saber se vou precisar de tratamento com implantes? Se você perdeu um 
ou mais dentes, será necessário fazer a reposição. Para cada caso, um tipo de 
implante específico será recomendado. Procure seu dentista implantodontista para 
ele lhe recomendar o melhor tratamento.  
 
 
 
 
 
Como cuidar do meu dente para não precisar de implantes? Mantendo hábitos de 
cuidados com a higiene oral e geral. Frequentar o dentista periodicamente para 
limpezas e orientações de prevenção. 
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11. ATENDIMENTO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

 
 
 
O que é? Tratamento direcionado 
para o paciente com qualquer 
deficiência, condição simples ou 
complexa, momentânea ou 
permanente, ou doença que precise 
de tratamento odontológico adaptado 
para suas necessidades.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Quem faz? O dentista que se interessa por esta área realiza a especialização em 
Odontologia para pacientes com necessidades especiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como é feito? As adaptações do atendimento odontológico 
deverão de estar de acordo com as necessidades do paciente. 
O dentista especialista avaliará e escolher a melhor 
abordagem, tais como: escolha de um anestésico, posição do 
paciente na cadeira odontológica, prescrição de 
medicamentos, gerenciamento de comportamento, uso da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), abordagens mais 
lúdicas, desenhos, etc 
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Qual objetivo? Oferecer tratamento 
odontológico de qualidade, observando 
e adaptando às particularidades de 
cada paciente, levando em 
consideração seu estado bucal e geral 
de saúde, os riscos dos procedimentos, 
limitações, necessidades e 
preferências. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12. CÂNCER BUCAL 
  
 

É uma doença que ocorre na boca e pode ser causada por diversos motivos, dentre 

eles: fumo, álcool, exposição à radiação solar em excesso sem proteção, 

predisposição genética. Mais frequente em homens brancos acima de 40 anos.  

 No Brasil, a incidência de câncer bucal é considerada uma das mais altas do 

mundo, estando entre os seis tipos de câncer mais comuns que acometem o sexo 

masculino e entre os oito mais recorrentes no sexo feminino O Instituto Nacional de 

Câncer (INCA), divulgou que em 2019, 6.605 pessoas foram a óbito, sendo 5.120 

homens e 1.485 mulheres. 

 O carcinoma de células escamosas ou Espinocelular (CEC) representa 90% 

dos carcinomas de boca, ocorrendo com maior frequência na língua e sua 

manifestação é bem agressiva. 

 
 

 
 
 
  

 

 

 

            

    

 

Carcinoma em estágio avançado em 
lábio. Fonte: SASSI, L. M. et al (2010, 
p. 107) 

Lesão em borda lateral de 
língua. Fonte: SANTOS-SILVA, 
A. R. et al. (2014, p. 104.) 
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As medidas mais eficazes de ter sucesso no tratamento do câncer são a prevenção 

e o diagnóstico precoce. Sendo assim, evitar hábitos que possam estimular o 

surgimento da doença, e também, em casa, fazer o autoexame, ou seja, em frente 

ao espelho, olhar por todas as partes da boca e lábios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se notar algo diferente que não desaparece 
por mais de 15 dias, procurar atendimento 
com o dentista. Isso aumenta as chances de 
ter sucesso no tratamento. 
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