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1º PRÉ-MOLAR INFERIOR

A – CARACTERISTICAS 
GERAIS

• Situado distalmente ao canino 
inferior e mesialmente ao 2º
pré-molar inferior.

• É o menor dente do grupo dos 
pré-molares, 
conseqüentemente, o menor 
dos pré-molares inferiores,

• Oclui mesialmente com 
Canino Superior e distalmente 
com 1º pré-molar superior. 

Christianno semedo



1º PRÉ-MOLAR INFERIOR

A – CARACTERISTICAS 
GERAIS

• No sentido vestíbulo-
lingual, a face vestibular é
fortemente inclinada para o 
lado lingual,

• A face oclusal é oblíqua 
para baixo no sentido 
vestíbulo-lingual;

Christianno semedo



1º PRÉ-MOLAR INFERIOR

B – COROA
• É inconfundível, pois 

além de caniniforme, é
fortemente inclinada para 
lingual. 

Christianno semedo
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1 – Face Vestibular

• É convexa em todos os 
sentidos, podendo ser inscrita 
em um pentágono,

• Fortemente inclinada para 
lingual, de tal forma que a 
cúspide vestibular quase chega 
a corresponder com o longo eixo 
do dente,

• A cúspide vestibular é cerca de 
duas vezes mais volumosa que 
a lingual,

Prof.s Cristiano e Floriza
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1 – Face Vestibular

• Borda cervical curvilínea, de 
convexidade voltada para a raiz,

• Borda mesial retilínea, 
convergente para a raiz,

• Borda distal mais curta, mais 
convergente que a mesial,

• Borda livre caniniforme, 
apresentando uma cúspide 
arredondada em correspondência 
com o lobo mediano. 



1º PRÉ-MOLAR INFERIOR

2 – Face Lingual

• Muito menor, devido ao 
tamanho exagerado da 
cúspide vestibular, a 
cúspide lingual pode chegar 
ao tamanho de uma borda,

• Convexa em todos os 
sentidos, apresenta-se 
ligeiramente inclinada para 
cima. 

Prof. Cristiano



1º PRÉ-MOLAR INFERIOR

3 – Faces Proximais

• São quadriláteras, mais 
altas que largas,

• Apresentam-se convexas 
próximas da sua borda livre 
e côncavas junto ao colo. 

Cristiano Semedo



1º PRÉ-MOLAR INFERIOR
4 – Face Oclusal

• É de contorno circular ou ovalar,

• Exibe aspectos morfológicos bem 
variáveis,

• Preponderância volumétrica da 
cúspide vestibular sobre a lingual, 
que às vezes se reduz a um 
simples tubérculo ou cíngulo,

• A diferença de altura entre as 
cúspides produz uma inclinação 
muito acentuada da face oclusal 
para o lado lingual em 
aproximadamente 45º,



1º PRÉ-MOLAR INFERIOR
4 – Face Oclusal

• O sulco intercuspídico é curvilíneo, 
de concavidade voltada para a face 
vestibular,

• O sulco intercuspídico é pouco 
profundo e muitas vezes permite ao 
esmalte a formação de uma crista 
ou ponte de esmalte, em 
correspondência ao grande eixo do 
dente,

• O sulco intercuspídico termina nas 
fóssulas triangulares mesial e distal, 
próximo das cristas marginais,



1º PRÉ-MOLAR INFERIOR
4 – Face Oclusal

• A ponte de esmalte apresenta-se 
com a forma de uma saliência em 
cumeeira de telhado, com duas 
vertentes, uma mesial e outra 
distal,

• Das fóssulas triangulares partem 
sulcos pouco profundos que 
podem invadir as faces vizinhas, 
principalmente a lingual, onde 
podem dar origem a um tubérculo 
ou cúspide acessória disto-lingual
(24% dos casos). 
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C – COLO
• Não apresenta nada de particular, a não ser a 

dimensão do eixo de curvatura, que é muito 
reduzido. 

Prof.s Cristiano e 
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D – RAÍZ

• Conóide,
• Achatada no sentido 

mésio-distal. 
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2º PRÉ-MOLAR INFERIOR

A – SITUAÇÃO NA BOCA

• Mais volumoso que seu predecessor,

• Apesar de parecer muito com o 1º
pré-molar inferior, mostra caracteres 
morfológicos diferentes,

• Localizado distalmente ao 1º pré-
molar inferior e mesialmente ao 1º
molar inferior,

• Apresenta face oclusal menos 
inclinada, em virtude do 
desenvolvimento maior da cúspide 
lingual;

• Oclui mesialmente com o 1º pré-molar 
superior e distalmente com o 2º pré-
molar superior.



2º PRÉ-MOLAR INFERIOR

B – COROA

• Conserva os traços gerais do 
grupo dental a que pertence, 
complicando-se apenas na sua 
face triturante, onde exibe 
algumas variações



2º PRÉ-MOLAR INFERIOR

1 – Face Vestibular

• É mais larga e mais alta que a do 
1º pré-molar inferior,

• Fortemente inclinada para o lado 
lingual,

• Convexa em todos os sentidos,

• Tem forma pentagonal, 
semelhante ao 1º pré-molar 
inferior, exceto na borda livre, cuja 
ponta é menos alta e menos 
afinada. 
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2 – Face Lingual

• Mais estreita e mais baixa que a 
vestibular,

• Mais convexa e de bordas mais 
arredondadas que a vestibular,

• Borda livre é a única que 
interessa, pois o dente pode 
apresentar-se com duas ou três 
cúspides. 
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3 – Face Mesial

• De contorno quadrilátero, convexa 
em todos os sentidos, podendo 
apresentar-se côncava junto ao 
colo. 
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4 – Face Distal

• Mais convexa e menor que a 
mesial, porém, com os mesmos 
caracteres descritivos. 
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5 – Face Oclusal

• Melhor relação volumétrica entre 
as cúspides,

• Cúspide lingual atinge quase a 
mesma altura que a cúspide 
vestibular,

• Irregularmente quadrilátera, de 
bordas e ângulos arredondados,

• Oblíqua para baixo, no sentido 
vestíbulo-lingual,

• Pode assumir Três aspectos 
distintos:



2º PRÉ-MOLAR INFERIOR

5 – Face Oclusal

• Com 2 cúspides (37% 
dos casos)
– Sulco paracentral, 

semilunar, de concavidade 
voltada para o lado 
vestibular,

– Sulcos secundários curtos 
e superficiais,

– Duas porções desiguais:  
uma vestibular, mais alta e 
volumosa, e outra lingual, 
menor e mais baixa.



2º PRÉ-MOLAR INFERIOR

5 – Face Oclusal

• Com 3 cúspides perfeitamente 
distintas (63% dos casos)
– Sulco principal e cúspide 

vestibular com os mesmos 
caracteres já descritos,

– Cúspide lingual dividida por 
sulco secundário, de direção 
vestíbulo-lingual,

– Os sulcos principal e 
secundários mostram 
aspectos de “Y”,

– Cúspide vestibular maior e 
mais alta, cúspide mésio-
lingual de tamanho médio, 
cúspide disto-lingual menor.
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5 – Face Oclusal

• Com 2 cúspides 
(variação)
– Sulco principal ligeiramente 

curvilíneo, terminando em 
2 fossas triangulares,

– Sulcos secundários partem 
2 para a vestibular e 2 para 
lingual, saindo das fossas 
triangulares,

• O conjunto dos sulcos 
apresenta-se com a 
forma de “H”. 
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C – COLO

• Nada de especial, a não ser um ligeiro aumento do raio de curvatura, 
quando comparado com o 1º pré-molar inferior. 
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D – RAIZ

• É única na maioria dos casos, 
achatada no sentido mésio-distal. 



DIFERENÇAS ENTRE PRÉ-
MOLARES INFERIORES

7.  Ponte de esmalte mais rara7.  Maior freqüência da ponte de esmalte

6.  Sulcos secundários freqüentemente 
invadindo a face lingual

6.  Sulcos secundários raramente 
invadem a face lingual

5.  Duas cúspides (37%)5.  Duas cúspides (74%)

4.  Face oclusal pouco inclinada para o 
lado lingual

4.  Face oclusal muito inclinada para o 
lado lingual

3.  Cúspide lingual volumosa3.  Cúspide lingual diminuta

2.  Coroa cuboidal2.  Coroa cilindróide

1.  Mais volumoso1.  Nitidamente menor

2º PRÉ-MOLAR1º PRÉ MOLAR



DIFERENÇAS ENTRE
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DIFERENÇAS ENTRE
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DIFERENÇAS ENTRE PRÉ-MOLARES 
SUPERIORES E INFERIORES 

Sulcos e lóbulos pouco nítidos7. Sulcos e lóbulos bem nítidos

Face oclusal oval ou quadrada6. Face oclusal trapezoidal

Sulco principal curvilíneo5. Sulco principal retilíneo

Face vestibular muito inclinada para o 
lado lingual

4. Face vestibular quase vertical

Coroa alongada3. Coroa Alargada

Série de volume crescente no sentido 
mésio-distal

2. Série de volume decrescente no 
sentido mésio-distal

Sulco principal situado muito próximo da 
borda lingual

1. Sulco principal situado quase no centro 
do dente

INFERIORESSUPERIORES



DIFERENÇAS ENTRE PRÉ-MOLARES 
SUPERIORES E INFERIORES


