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APRESENTAÇÃO

A coleção Manuais da Odontologia é o melhor e mais completo conjunto de 

obras voltado para a capacitação e aprovação de dentistas em concursos públicos 

e programas de residências do Brasil. Elaborada a partir de uma metodologia que 

julgamos ser a mais apropriada ao estudo direcionado para as provas em Odonto-

logia, contemplamos os 5 volumes da coleção com os seguintes recursos:

✓ Teoria esquematizada de todos os assuntos;

✓ Questões comentadas alternativa por alternativa (incluindo as falsas);

✓ Quadros, tabelas e esquemas didáticos;

✓ Destaque para as palavras-chave;

✓ Questões categorizadas por grau de dificuldade, de acordo com o modelo 

a seguir:

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DIFÍCIL

Elaborado por professoras com sólida formação acadêmica em Odontologia, 

a presente obra é composta por um conjunto de elementos didáticos que em 

nossa avaliação otimizam o estudo, contribuindo assim para a obtenção de altas 

performances em provas e concursos na Odontologia.

FERNANDA FERNANDES
Editora
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Periodonto é o termo utilizado para designar o grupo de estruturas 
que se localizam em torno da unidade dentária (peri = em torno de; odon-
to = dente) com o objetivo de proteção e sustentação do dente1. Ele pode 
ser anatomicamente dividido em duas partes: periodonto de revestimen-
to (também chamado de periodonto de proteção), formado basicamente 
pelo tecido gengival, e o periodonto de sustentação (também conhecido 
como periodonto de inserção), composto pelo cemento radicular, liga-
mento periodontal e osso alveolar2.

1. PERIODONTO DE REVESTIMENTO

O periodonto de revestimento é formado pelo tecido gengival, que re-
cobre o osso alveolar e raiz do dente próximo à junção cemento esmalte1. 
A gengiva é composta pelos tecidos epitelial e conjuntivo, formando uma 
faixa de mucosa mastigatória em torno dos dentes decíduos e permanen-
tes2,3. Ela parte da junção mucogengival e recobre as áreas marginais do 
rebordo alveolar. No palato não há junção mucogengival, uma vez que 
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nesta porção a gengiva é contígua com a mucosa inserida e queratinizada, 
constituindo assim a mucosa palatina2. 

Clinicamente, podemos visualizar três partes distintas da gengiva:
a. A gengiva livre: compreende o tecido gengival das partes vestibular 

e palatina ou lingual dos dentes, correspondendo à porção não inse-
rida de gengiva que circunda o colo dentário. Esta mede aproximada-
mente 1,5 mm de altura, estendendo-se da margem gengival (mais 
apicalmente) até terminar na formação do sulco gengival livre, que 
normalmente se localiza na altura da junção cemento-esmalte. Em es-
tado de saúde, o sulco gengival mal permite a penetração da sonda 
periodontal, sendo considerado um dos principais parâmetros clínicos 
para diagnóstico das doenças periodontais1,2.

b. A gengiva inserida: firmemente ancorada no periósteo adjacente, 
sendo que na porção vestibular está situada entre a gengiva marginal 
e a junção mucogengival1,2.

c. A gengiva interdentária: tem sua forma determinada pela relação de 
proximidade entre os dentes, pelo trajeto da junção cemento-esmalte 
e pela largura da superfície proximal dos dentes. Na região dos dentes 
anteriores, chamamos esta gengiva de papila interdental, com forma-
to piramidal, determinada pelos pontos de contato entre os dentes. Já 
nos dentes posteriores, devido à extensão vestíbulo – lingual/palatina 
das unidades dentárias, existem áreas e não apenas pontos de contato. 
Por este motivo, as papilas são mais achatadas no sentido vestibulo-
lingual, formando uma área côncava – área de col. A região desta con-
cavidade é formada por um epitélio delgado não queratinizado, com 
semelhanças histológicas do epitélio juncional1,2.
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Figura 01. Desenho esquemático da divisão anatômica do tecido gengival 

(Fonte adaptada de Lindhe J, Lang, NP, Karring, T. Tratado de Periodontia Clínica e Implantologia 
Oral. 6ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan; 2018).

Em condições de saúde a gengiva apresenta-se clinicamente em cor 
rosa pálida, podendo ser possível observar uma superfície corrugada (as-
pecto de casca de laranja), de consistência firme. A mucosa alveolar ad-
jacente é vermelha, lisa e brilhante, ficando bem evidenciada a transição 
na junção mucogengival. Quando submetida à sondagem periodontal, 
a profundidade do sulco gengival pode variar de 1 a 3 mm, não devendo 
apresentar sangramento e/ou supuração durante o exame3. 

Do ponto de vista histológico, o tecido gengival é revestido por um 
epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, que pode ser dividi-
do em três porções distintas: o epitélio oral, o epitélio sulcular e o epitélio 
juncional. O tecido conjuntivo subjacente ao epitélio gengival une a gen-
giva ao cemento radicular e ao processo alveolar adjacente, com quanti-
dade menor de células comparado ao epitélio e composto primariamente 
por fibras colágenas e substância fundamental2. 

O epitélio oral é o epitélio voltado para a cavidade oral. É do tipo 
pavimentoso estratificado e queratinizado. Forma um trajeto ondulado 
com o tecido conjuntivo subjacente, no qual projeta para o epitélio as de-
nominadas papilas do tecido conjuntivo que são separadas entre si por cris-
tas epiteliais. Na gengiva hígida estas papilas e cristas só estão presentes 
no epitélio oral e sulcular, não existindo no epitélio juncional1,3.
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O epitélio do sulco corresponde à porção do epitélio oral voltada para 
o dente, formando a área do sulco gengival1.

O epitélio juncional inicia-se na superfície livre do fundo do sulco 
gengival, promovendo a inserção da gengiva no dente. Encontra-se ade-
rido à superfície dentária por meio de hemidesmossomos. Não é quera-
tinizado, sendo constantemente renovado por meio da divisão celular de 
sua camada basal1,4. 

Quadro 01. Diferenças entre o epitélio oral, epitélio sulcular e epitélio juncional.

Epitélio oral Epitélio do sulco Epitélio juncional

Grau de cera-
tinização

Ortoceratinizado Paraceratinizado Não ceratinizado

Células

90% de ceratinó-
citos
Melanócitos
Células de Lan-
gerhans
Células de Merkel
Células inflama-
tórias

Não apresenta cerati-
nização.
É frequente neste epi-
télio a presença de 
células inflamatórias 
infiltradas (neutrófilos)

Tamanho das células 
maior que do epitélio 
oral. Mais largo em sua 
porção coronal, tornan-
do-se mais fino em dire-
ção à junção cemento-es-
malte.

Volume do 
tecido

Células estreladas 
de volume e as-
pecto variados

Espaços intercelulares 
são amplos, proporcio-
nando alta permeabili-
dade tecidual.

Espaço intercelular maior.

Renovação 
celular

Velocidade de re-
novação de 10 a 
12 dias

Semelhante ao epitélio 
oral

Duas vezes mais rápido 
que o epitélio oral para 
compensar a falta da ca-
mada de ceratina.

Número de 
desmosso-

mos

Grande quanti-
dade de desmos-
somos e junções 
adesivas, demons-
trando alta coesão 
entre as células 
epiteliais

Semelhante ao epitélio 
oral

Menor quantidade de 
desmossomos que o epi-
télio oral.
Presença de hemides-
mossomos na interface 
epitélio/dente.

A maior parte do tecido gengival é formado pelo tecido conjuntivo2. 
Os principais constituintes deste tecido são as fibras colágenas (60%), fi-
broblastos (5%), vasos sanguíneos e terminações nervosas (35%), todos 
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eles mergulhados em uma substância fundamental amorfa. Entre os tipos 
celulares mais prevalentes estão os fibroblastos, mastócitos, macrófagos 
e células inflamatórias. São os fibroblastos os responsáveis pela produção 
das fibras do tecido conjuntivo, que podem ser divididas em quatro tipos: 
fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas e fibras oxitalânicas 4. 

As fibras colágenas constituem o componente mais essencial do pe-
riodonto. As moléculas de tropocolágeno são produzidas no interior dos 
fibroblastos e excretadas para o meio extracelular. Neste ambiente, estas 
moléculas se polimerizam para formar as fibras colágenas. Entretanto os-
teoblastos e cementoblastos também possuem capacidade de produzir 
colágeno. A maioria das fibras colágenas do tecido gengival tende a se 
dispor em grupos de feixes com orientação bem definida. A definição dos 
principais feixes de fibras colágenas do tecido gengival pode ser visualiza-
da no Quadro 021,3.

As fibras reticulares estão mais prevalentes no tecido adjacente à 
membrana basal, podendo ocorrer em grande número ao redor dos va-
sos sanguíneos imersos no tecido conjuntivo frouxo. As fibras elásticas 
são encontradas apenas associadas aos vasos sanguíneos. Nas porções 
de gengiva acima da junção cemento-esmalte não são encontradas fibras 
elásticas. As fibras oxitalânicas são as encontradas em menor número 
na gengiva, porém em grande quantidade no ligamento periodontal. 
Possuem função ainda desconhecida2,3.

Quadro 02. Principais características de cada um dos grupos de feixes de fibras colágenas 
encontradas no tecido gengival1.

Fibras circulares Localizados na gengiva livre;
Circundam o dente como um colarinho.

Fibras  
dentogengivais

Integradas ao cemento da porção acima do alvéolo dentário;
Projetam-se do cemento em forma de leque para o tecido gengival.

Fibras  
dentoperiósteas

Integradas ao cemento como as fibras dentogengivais;
Projetam-se apicalmente em direção à crista óssea alveolar nas faces 
vestibular e lingual;
Terminam no tecido da gengiva inserida.

Fibras transeptais
Estendem-se entre os cementos supra-alveolares de dentes contíguos;
Seguem um trajeto retilíneo através do septo interdental;
Inseridas no cemento de dentes adjacentes.



25 

QUADRO RESUMO

Palavras chave Definição

Junção  
cemento-esmalte

Corresponde à junção anatômica entre o esmalte (que recobre a 
coroa dentária) e o cemento (que recobre a raiz dentária).

Junção mucogengival
Encontrada na porção vestibular, demarca a passagem da gengiva 
inserida, firmemente aderida ao periósteo, para a mucosa alveolar 
móvel e relativamente frouxa.

Periósteo
Membrana formada por tecido conjuntivo denso, vascularizada e 
fibrosa que reveste exteriormente os ossos e da qual podem for-
mar-se elementos ósseos.

Aspecto de casca de 
laranja

O aspecto de casca de laranja do tecido gengival é determinado 
pela interposição de numerosas papilas conjuntivas que partem 
da lâmina própria e se interpõem ao tecido epitelial, determinan-
do uma superfície granulosa na gengiva inserida.

Sondagem periodontal

Corresponde a uma parte do exame clínico periodontal, em que 
uma sonda milimetrada é colocada dentro do sulco gengival, em 
direção a sua porção apical até que se encontre resistência, sendo 
registrada a profundidade de acordo à posição da margem gen-
gival. 

Epitélio pavimento 
estratificado  

queratinizado

É a porção do tecido epitelial que, durante a migração das células 
das camadas mais basais para a camada mais apical, perdem as 
suas organelas e seu citoplasma é preenchido por queratina.

Desmossomos/hemi-
desmossomos

São estruturas de adesão celular. Desmossomos são estruturas 
complexas, em forma de disco, e estão dispersos na superfície 
das células. O hemidesmossomo é o resultado da divisão de um 
desmossomo. Eles ligam a membrana plasmática de uma célula à 
lâmina basal adjacente, por meio de filamentos de queratina.

Tecido conjuntivo

É um tecido de conexão, composto de grande quantidade de ma-
triz extracelular, células e fibras. Suas principais funções são for-
necer sustentação e preencher espaços entre os tecidos, além de 
nutri-los. 

Células de Langerhans

São um tipo de células dendríticas, que podem estar presentes em 
tecidos não linfoides, com função de células apresentadoras de 
antígenos, participando do processo de defesa e processamento 
de antígenos estranhos.

Células de Merkel
Parecem ter uma função sensorial. Estão situadas na camada ba-
sal, ligadas às terminações nervosas.
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Palavras chave Definição

Colo dental Parte do dente localizada entre a coroa e raiz. 

Hidroxiapatita
Porção mineral integrante do esmalte dentário, formada pela cris-
talização do fosfato de cálcio.

Tropocolágeno

É a unidade proteica que se polimeriza para formar fibrilas coláge-
nas, formada por três cadeias polipeptídicas dispostas em forma 
de hélice. As diferenças nas estruturas químicas dessas cadeias 
são responsáveis pelos vários tipos de colágeno.

Oclusão
Relações entre os contatos dos dentes do arco superior com o 
arco inferior.

Folículo dentário

É constituído por uma condensação periférica de células que se 
alinham em torno do germe dentário de desenvolvimento, se-
parando-o do restante do ectomesênquima da maxila e da man-
díbula. É responsável pela formação do periodonto de inserção 
do dente, ou seja, o cemento, o ligamento periodontal e o osso 
alveolar.

Osteoblastos
São as células responsáveis pela síntese dos componentes orgâ-
nicos da matriz óssea, colágeno, proteoglicanos, glicoproteínas.

Cementoblastos
São as células responsáveis pela produção do cemento celular e 
acelular, encontradas revestindo a superfície da raiz entre os feixes 
do ligamento periodontal.

Osso cortical
É a parte mais densa do tecido ósseo, encontrada em suas porções 
mais externas, responsável por 80% da massa esquelética.

Osso esponjoso
Situada nas porções mais internas, abaixo do osso cortical, forma-
do por partes com muitas cavidades intercomunicantes. Nestas 
cavidades situa-se a medula óssea.

Linfa

Líquido claro, transparente, alcalino, semelhante ao plasma, mas 
sem hemácias, composto principalmente por linfócitos, que são 
transportados pelos vasos linfáticos em sentido unidirecional e 
filtrados nos linfonodos ou nódulos linfáticos. 

Linfonodos

Possuem ação de defesa do organismo e produção de anticorpos. 
Também são chamados de gânglios linfáticos. São pequenos ór-
gãos existentes em diversos pontos da rede linfática, uma rede de 
ductos que faz parte do sistema linfático. 
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Palavras chave Definição

Nociceptores
São receptores sensoriais responsáveis por enviar sinais causando 
a percepção da dor em resposta a um estímulo que possui poten-
cial de dano.

Mecanoceptores
São receptores sensoriais responsáveis pela detecção de pressão, 
deformações mecânicas.

Proprioceptores
São receptores sensoriais localizados nos músculos, tendões e li-
gamentos com capacidade de identificar sinais de tensões, pres-
sões ou distensões.

Canais de Volkman

São microcanais encontrados no osso compacto, perpendicula-
res aos Canais de Havers, fazendo parte do sistema de Haversian. 
Transportam pequenas artérias em todo o osso, mas não apresen-
tam lamelas concêntricas.
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QUESTÕES COMENTADAS

01 (CONSULPLAN/MG – 2018) “Esse epitélio apresenta 
uma superfície livre no fundo do sulco gengival. As suas 
células estão dispostas em uma camada basal e várias 
camadas suprabasais. É mais largo na parte correspon-

dente à coroa do dente (cerca de 15 a 20 camadas de células) tornando-
-se mais estreito (3-4 células) em direção à junção cemento-esmalte.” Essa 
descrição se refere a qual epitélio encontrado no periodonto?

 Ⓐ Oral.
 Ⓑ Basal.
 Ⓒ Do sulco.
 Ⓓ Juncional.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O epitélio oral é o epitélio voltado para a 
cavidade oral, não fazendo correspondência anatômica com o sulco gen-
gival.

Alternativa B: INCORRETA. Não existe a terminologia epitélio basal. A 
camada basal é a denominação dada ao tecido conjuntivo subjacente ao 
tecido epitelial.

Alternativa C: INCORRETA. O epitélio do sulco gengival corresponde 
à porção do epitélio oral voltada para o dente, formando a área do sulco 
gengival.

Alternativa D: CORRETA. O epitélio juncional inicia-se na superfície 
livre do fundo do sulco gengival, promovendo a inserção da gengiva no 
dente. Não é queratinizado. Para compensar a falta de queratina renova-
-se duas vezes mais rápido que o epitélio oral.
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QUESTÕES COMENTADAS

02 (IDECAN/DF - 2017) As fibras constituem o elemento 
principal da matriz extracelular do ligamento periodon-
tal, representando 70 a 80% de seu volume. As forma-
ções colágenas do ligamento periodontal representam 

90% das fibras deste ligamento. As fibras colágenas podem ser formadas 
por tipos diferentes de colágeno. Qual é o tipo de colágeno com maior 
presença no ligamento, que é uniformemente distribuído, realiza função 
mecânica e as fibras se apresentam na forma de fita ou cilindro?

 Ⓐ I.
 Ⓑ II.
 Ⓒ III.
 Ⓓ IV.

GRAU DE DIFICULDADE

Comentário da questão: O colágeno do tipo I é o mais comum e pre-
valente no tecido conjuntivo frouxo. Forma fibras espessas, organizadas 
paralelamente em feixes, com capacidade de conferir resistência mecâni-
ca ao tecido.

Resposta: Ⓐ

03 (HUJB-UFCG/PB – 2017) O tecido conjuntivo frouxo 
que circunda as raízes dentárias e une o cemento radicu-
lar ao osso alveolar denomina-se:

 Ⓐ epitélio juncional.
 Ⓑ epitélio dentogengival.
 Ⓒ dentina.
 Ⓓ ligamento periodontal.
 Ⓔ folículo dentário.

GRAU DE DIFICULDADE
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QUESTÕES COMENTADAS

Alternativa A: INCORRETA. O epitélio juncional circunda o colo de 
um dente completamente erupcionado, estabelecendo um mecanismo 
de adesão entre suas células e a superfície dentária (aderência do tipo epi-
telial).

Alternativa B: INCORRETA. O epitélio dentogengival surge em asso-
ciação com a erupção dos dentes, sendo formado pelo epitélio juncional, 
epitélio do sulco e epitélio oral.

Alternativa C: INCORRETA. A dentina é um tecido conjuntivo avascu-
lar, mineralizado, especializado. É recoberta pelo esmalte na sua porção 
coronária e pelo cemento na porção radicular.

Alternativa D: CORRETA. O ligamento periodontal é o tecido conjun-
tivo frouxo, ricamente vascularizado e celular, que circunda as raízes dos 
dentes e une o cemento radicular à lâmina dura ou osso alveolar propria-
mente dito.

Alternativa E: INCORRETA. É formado pela condensação periférica de 
células que se alinham em torno do germe dentário em desenvolvimento, 
sendo responsável pela formação do periodonto de inserção do dente.

04 (IDECAN/DF - 2017) Sobre o processo alveolar, a porção 
da maxila e mandíbula que forma e sustenta os alvéolos 
dentários, analise as afirmativas.

I. O tamanho, a forma, a localização e a função dos dentes determinam a 
morfologia do processo alveolar.

II. A parede externa do alvéolo é formada por um osso fino e compacto, 
chamado de osso alveolar propriamente dito e identificada radiografi-
camente como lâmina dura.

III. O septo interdental consiste em suporte ósseo esponjoso aprisionado 
por uma camada de osso compacto.


