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Noções de cirurgia bucal

NOÇÕES DE CIRURGIA BUCAL

           PRINCÍPIOS DE EXODONTIA

INDICAÇÕES: 

• Cáries extensas

• Necrose pulpar (onde não é possível a realização de tratamento endodôntico)

• Fatores socioeconômicos que limitam a escolha do tratamento

• Doença periodontal avançada

• Restos radiculares

• Reabsorções radiculares

• Finalidade ortodôntica ou protética

• Dentes mal posicionados que traumatizam tecidos moles e não serão submetidos 
a tratamento ortodôntico

• Supranumerários

• Fraturas dentais

• Dentes inclusos/impactados

• Previamente à radioterapia

• Dentes em traços de fratura

• Dentes associados a lesões patológicas, na qual sem a sua remoção é impossível 
à remoção completa da lesão

• Pericoronarite 

CONTRAINDICAÇÕES:

• Paciente possuir alguma doença e não ter controle da mesma (DM, HAS, 
descompensados)

• Área envolvida por tumor maligno

• Pericoronarite grave
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MANOBRAS CIRÚRGICAS

1. DIÉRESE: INCISÃO E DIVULSÃO
 
Incisão: A lâmina deve ser afiada e ter tamanho apropriado; O corte deve ser 
firme e contínuo, num movimento único; Cuidado com as estruturas vitais; Posição 
do bisturi (perpendicular ao tecido que será incisado); Planejamento das incisões 
(desenho, onde começa e onde acaba). 

Tipos de Incisão:

• Envelope Intrasulcular (pacientes dentados)
Se estende do sulco gengival até a crista óssea através do periósteo – retalho 
mucoperiosteal

• Envelope Intrasulcular (pacientes desdentados): 
É realizada ao longo da crista do rebordo. Como não há estruturas anatômicas 
importantes nessa região, a incisão pode ser estendida o quanto for necessário 
para oferecer o acesso adequado. Rebordo é rebatido tanto para a vestibular, 
quanto para a lingual ou palatina.

• Envelope Trapezoidal: Newman 
Indicada quando há maior necessidade de acesso na região apical principalmente 
na região mais posterior da cavidade oral. Apresenta relaxante e possui três 
ângulos (1 na região posterior, outro na região inferior da relaxante e outra na 
região superior da relaxante vertical).

• Envelope Trapezoidal: Newman Modificada 
Esta também indicada para situações onde haja maior necessidade de acesso, 
mas é pouco utilizada quando comparada a incisão com apenas uma relaxante. 
Apresenta duas relaxantes.

• Semilunar:
Oferece acesso ao ápice radicular e está indicada para a cirurgia periapical 
de extensão limitada. Preserva as papilas dentais. Corte horizontal não deve 
ultrapassar proeminências, como por exemplo a eminência canina.
  
2. EXÉRESE: REMOÇÃO DO DENTE DA CAVIDADE ORAL.
Utilizados os Elevadores e Fórceps; 
Às vezes precisa-se utilizar algumas manobras, como Osteotomia (usando brocas 
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701,702 e 703) e Ostectomia – remocão de fragementos ósseos (utilizando a pinça 
Goiva)

3. HEMOSTASIA:

a. Compressão dos vasos sanguíneos: gaze, compressas e pinças hemostáticas; 
b. Termocoagulação ; 
c. Ligaduras por meio de suturas; 
d. Utilização de substâncias vasoconstrictoras no local; 
e. Curativos compressivos; 

Hemostasia na exodontia: - compressão com gaze, remoção do coágulo 
desorganizado, limpeza da ferida e sutura.

4. SÍNTESE: SUTURAS

a. Coaptar os bordos da ferida 
b. Auxiliar na hemostasia


