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1º1º  Pré-molar superiorPré-molar superior
Anatomia DentáriaAnatomia Dentária



Primeiro Pré-molar Superior

Calcificação- inicio aos 36 meses
Erupção- 9 a 10 anos
Comprimento- total: 21 mm

Coroa: 13mm
raiz: 8 mm

Diâmetros: M-D: 7mm
V-L: 6 mm



Primeiro Pré-molar Superior
FACE VESTIBULAR

Lembra a do canino, mas é mais curta e do lado 
cervical é semelhante aos dentes já estudados. 

Do lado distal há uma concavidade ligeira.

Do lado ocusal ficam as vertentes da cúspide 
vestibular e neste dente a mesial é maior. 

 



Primeiro Pré-molar Superior

FACE LINGUAL

Tamanho menor que a vestibular, sendo o lado 
oclusal dotado de duas vertentes a nível da 

cúspide, sendo a maior a distal.

 



Primeiro Pré-molar Superior
FACE OCLUSAL

Formato pentagonal tendo do lado vestibular 2 
lados com um raio de curvatura maior que a do 

lado lingual.

A curvatura, do lado lingual, é mais regular e 
existe apenas 1 lobo.

 

 



Primeiro Pré-molar Superior
FACE OCLUSAL

Os lados de contacto que correspondem às faces 
mesial e distal são ligeiramente convexas e muito 
convergentes para lingual, sendo que a mesial faz 
um ângulo médio de 32 graus e a distal um ângulo 

de 17 graus. 

 



Primeiro Pré-molar Superior
FACE OCLUSAL

É visível um sulco principal nítido de direcção M-
D, que termina em duas fossetas (mesial e distal).

De cada uma delas partem 2 sulcos secundários 
com direcção aos ângulos formados pelas faces 

vestibular e lingual, sendo mais marcados os que 
se orientam para vestibular.

Do lado Mesial, e da fosseta respectiva, sai um 
sulco acessório q corta a crista marginal mesial. 



Primeiro Pré-molar Superior
RAIZ

Frequentemente duas raizes, sendo a maior a 
vestibular; em mesial há a impressão canina.

 

 



2º Pré-molar superior2º Pré-molar superior
Anatomia Dentária.Anatomia Dentária.



2º Pré-molar Superior

Calcificação- inicio aos 4 anos
Erupção- 10 a 11 anos
Comprimento-total: 21 mm

Coroa: 8 mm
raiz: 13 mm

Diâmetros: M-D: 6.8mm
V-L: 5 mm



2º Pré-molar Superior

FACE OCLUSALFACE OCLUSAL

Forma pentagonal. Faces mesial e distal menos 
convergentes q n 1º pré-molar superior. 

Sulco oclusal curto ou puntiforme 
Cúspides mais curtas em relação à altura da coroa.

As cristas marginais são mais largas q n 1º pré-
molar superior.

 



2º Pré-molar Superior

FACE VESTIBULARFACE VESTIBULAR

Semelhante ao 1º pré-molar 
superior, mas com as vertentes 
da cúspide menos inclinadas. A 

vertente distal tende a ser maior.
 



2º Pré-molar Superior

FACE LINGUALFACE LINGUAL

 Relativamente maior q n 1º pré-molar 
superior, principalmente em altura.



2º Pré-molar Superior

RAIZRAIZ

 SEMPRE uma raiz, podendo haver 2 
canais.



1º1º  Pré-molar inferiorPré-molar inferior
Anatomia Dentária.Anatomia Dentária.



Primeiro Pré-molar Inferior

Calcificação - inicio aos 36 meses
Erupção – 9 a 10 anos
Comprimento - total: 22,4 mm

Coroa: 7,8 mm
raiz: 14,6 mm

Diâmetros: M-D: 6,9 mm
V-L: 7,5 mm



Primeiro Pré-molar Inferior

FACE OCLUSALFACE OCLUSAL

Apresenta contorno oval, com uma forte crista 
transversal (ponte de esmalte) e sem fossa 

central.

 



Primeiro Pré-molar Inferior

FACE OCLUSALFACE OCLUSAL

A sua superfície apresenta duas cúspides, sendo 
a vestibular maior e aguçada que a lingual, q é 
geralmente pouco nítida e mais arredondada.

As duas cúspides estão ligadas por uma ponte 
de esmalte centralmente.

A crista marginal mesial é frequentemente 
interrompida por um sulco, q vem da face 

mesial e termina na fosseta mesial.

 



Primeiro Pré-molar Inferior

FACE OCLUSALFACE OCLUSAL

A fosseta distal é a mais pronunciada.

De cada uma das fossetas corre um ligeiro sulco 
em direcção central e lingual, q terminam na 

ponte de esmalte, mas raramente a 
interrompem.

 



Primeiro Pré-molar Inferior

FACE VESTIBULARFACE VESTIBULAR

É convexa nos vários sentidos.

A vertente distal é a maior.
 



Primeiro Pré-molar Inferior

FACE LINGUALFACE LINGUAL

É mais pequena em comparação com a 
vestibular, sendo mais convexa no 

sentido M-D e mais aplanada ocluso-
cervicalmente.



Primeiro Pré-molar Inferior

Raiz

Usualmente é única podendo, no 
entanto, ser bífida.

Ápice com uma inclinação para distal. 



2º Pré-molar inferior2º Pré-molar inferior
Anatomia Dentária.Anatomia Dentária.



2º Pré-molar inferior

Calcificação - inicio aos 4 anos
Erupção – 10 a 11 anos
Comprimento - total: 23 mm

Coroa: 8 mm
raiz: 15 mm

Diâmetros: M-D: 7,3 mm
V-L: 8,1 mm



2º Pré-molar inferior

FACE OCLUSAL

Contorno pentagonal, porém com um 
sulco central separando a parte 

vestibular da lingual.

Existência de uma ponte de esmalte 
(menor q n 1PMinf) 

 



2º Pré-molar inferior

FACE OCLUSAL

Bicúspides (sulcos em V, H ou meia-lua)

B

subtipo 1: cúspides de tamanho 
semelhante, delimitadas por sulcos q 

forma um H. (23% dos casos).
 



2º Pré-molar inferior

FACE OCLUSAL

Bicúspides (sulcos em V, H ou meia-lua)

B

subtipo 2: a cúspide vestibula é bem 
mais desenvolvida, tornando o sulco 
central deslocado para lingual e com 

concavidade V. (13% dos casos).
 



2º Pré-molar inferior

FACE OCLUSAL

Bicúspides (sulcos em V, H ou meia-lua)

B

subtipo 3: ocorre uma ponte de esmalte 
unindo as  cúspides V e L. (15% dos 

casos).
 



2º Pré-molar inferior

FACE OCLUSAL

Bicúspides (sulcos em V, H ou meia-lua)

B

subtipo 4: A cúspide L está fundida à 
crista marginal mesial. A crista marginal 

distal é mais desenvolvida. (20% dos 
casos).

 



2º Pré-molar inferior

FACE OCLUSAL

Tricuspídeos (cúspides V, ML e DL)

T

A maior cúspide é V e a menor a DL. 
Existe uma fosseta principal localizada 
centrodistalmente de onde irradiam 3 
sulcos q separam 3 cúspides e formam 

um Y. (23% dos casos).
 



2º Pré-molar inferior

FACE OCLUSAL

Tetracuspídeos (cúspides V, ML, DL e 
Centolingual)

C



2º Pré-molar inferior

FACE VESTIBULAR

É convexa nos vários sentidos, sendo 
semelhante à do 1º PM inferior, mas 

ligeiramente menor e em q as vertentes 
invertem a sua ordem de grandeza em 

relação ao canino inferior e 1 PM 
inferior.

A maior vertente é a mesial.
 



2º Pré-molar inferior

FACE LINGUAL

Maior volume da cúspide ou cúspides 
linguiais em relação ao 1º PM inferior. 

 



2º Pré-molar inferior

RAIZ

É única, mais alargada e cónica q a do 1º 
PM inferior .
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