
MOLARES SUPERIORES



1º MOLAR SUPERIOR



1º MOLAR SUPERIOR

A - CONFORMAÇÃO GERAL

• Coroa cuboidal;

• Distância mésio-distal e 
vestíbulo-lingual são maiores do 
que à distância cérvico-oclusal, 
portanto, a coroa é mais larga 
do que alta;

• Sua altura total não ultrapassa a 
do 2º molar;



1º MOLAR SUPERIOR

A - CONFORMAÇÃO GERAL

• As dimensões médias são 
maiores que as do 2º molar, 
o que também acontece 
com os molares inferiores;

• Oclui mesialmente com o 1º
molar inferior e distalmente 
com o 2º molar inferior.



1º MOLAR SUPERIOR

B – COROA



1º MOLAR SUPERIOR
1 – Face Vestibular

• Silhueta trapezoidal;

• Convexa em todos os sentidos;

• Delimitada por quatro bordas:

• Uma borda cervical:  2 segmentos curvos 
de concavidades voltadas para a raiz, 
separadas por uma ponta de esmalte que 
se insinua entre o início das duas raízes 
vestibulares;

• Duas bordas proximais:  bastante 
convergentes para a raiz, sendo a borda 
distal menor e mais inclinada;



1º MOLAR SUPERIOR
1 – Face Vestibular

• Uma borda oclusal:  formada por 2 segmentos 
em forma de “V”, de ramos bem abertos, cujos 
ápices corresponde às pontas de cúspide 
vestibulares.  O segmento mesial desta borda 
é maior que o distal;

• Esta face apresenta-se dividida por um sulco 
vestibular em 2 segmentos distintos:
- um mesial maior
- um distal menor.
- Este sulco é a continuação do sulco 
vestíbulo-oclusal, que se inicia na face oclusal 
e termina no terço médio da face vestibular 
numa discreta depressão triangular (fosseta 
vestibular).



1º MOLAR SUPERIOR
2 – Face Lingual

• Silhueta semelhante à face vestibular, porém 
mais convexa;

• As dimensões são maiores (exceção à regra 
geral);

• Borda cervical:  segmento ligeiramente curvo e 
de concavidade voltada para a face oclusal;

• Bordas proximais:  semelhante à face 
vestibular:

• Borda oclusal:  formada por 2 segmentos de 
tamanhos dispares (muito diferentes), sendo o 
mesial bem maior por corresponder à cúspide 
mésio lingual;



1º MOLAR SUPERIOR
2 – Face Lingual

• Apresenta sulco lingual, que é a 
continuação do sulco intercuspídico
ocluso-lingual, que se inicia na face 
oclusal e termina na face lingual, 
porém, não chega a atingir o terço 
médio desta face, terminando 
suavemente sem constituir uma 
fosseta;

• Esta face pode apresentar uma 
pequena tuberosidade denominada 
“Tubérculo de Carabelli” na região da 
cúspide mésio-lingual.



1º MOLAR SUPERIOR
3 – Faces Proximais

• Silhuetas irregularmente 
trapezoidais;

• Grande lado situado na borda 
cervical;

• São as faces mais largas da 
coroa, assim como nos demais 
molares superiores;

• Mostram maior convexidade 
próxima à face oclusal, podendo 
apresentar-se ligeiramente 
deprimidas (côncavas) no terço 
cervical;



1º MOLAR SUPERIOR
3 – Faces Proximais

• Borda cervical:  côncava para 
a raiz e não muito acentuada;

• Bordas vestibular e lingual:  
bastante convexas, sendo a 
lingual aparentemente mais 
acentuada, apesar da bossa 
vestibular ser mais 
desenvolvida do que a lingual;

• Borda oclusal: forma de “V”
invertido, de ápice truncado 
pelas cristas marginais.



1º MOLAR SUPERIOR
4 – Face Oclusal

• É a face mais interessante do ponto 
de vista anatômico. Rica em 
pormenores descritivos que serão 
resumidos para facilitar o estudo;

• De aspecto romboidal, nela se 
destacam quatro cúspides:
- Mésio-vestibular
- Mésio-lingual
- Disto-vestibular
- Disto-lingual



1º MOLAR SUPERIOR
4 – Face Oclusal

• As cúspides têm volumes diferentes.
- A cúspide mésio-lingual é a maior de 
todas.
- Numa ordem decrescente de tamanhos 
das cúspides, temos:  ML > MV > DV > DL;

• A cúspide disto-lingual às vezes é tão 
reduzida que chega a quase desaparecer, 
se apresentando como um pequeno 
tubérculo distal.  A redução desta cúspide 
é um fato real e progressivo, pois é bem 
menor nos 2º molares e desaparece nos 3º
molares;



1º MOLAR SUPERIOR
4 – Face Oclusal

• Separando as cúspides, temos três sulcos:
- Sulco intercuspidiano vestíbulo-oclusal
(separa as duas cúspides vestibulares).  Este 
sulco parte de uma fosseta triangular central e 
se dirige à face vestibular, terminando uma 
pequena fosseta situada no terço médio desta 
face;
- Sulco intercuspidiano disto-lingual, que se 
inicia na fosseta triangular distal e se dirige 
obliquamente à face lingual, descrevendo um 
ligeiro arco e terminando nesta face sem 
constituir qualquer depressão triangular (este 
sulco separa as duas cúspides de volumes bem 
diferentes:  cúspides mésio-lingual e disto-
lingual);
- Sulco intercuspidiano mésio-central, que 
separa as cúspides mésio-vestibular e mésio-
lingual. Origina-se na fosseta central e se dirige 
para a fosseta triangular mesial;



1º MOLAR SUPERIOR
4 – Face Oclusal

• Os 3 sulcos podem estar ligados entre si pela 
presença de um outro sulco inconstante que, 
partindo da fosseta central, vai encontrar o 
sulco disto-lingual nas proximidades da fosseta 
distal.  Este último sulco, no 1º molar superior, 
é interrompido freqüentemente pela presença 
de uma ponte de esmalte que, cruzando 
obliquamente a face oclusal, liga a cúspide 
mésio-lingual à cúspide disto-vestibular;

• Além das duas formas convencionais da face 
oclusais do 1º molar superior (tri e tetra 
cuspidado), este dente apresenta, com certa 
freqüência, um discreto grau de obliqüidade 
coronária, como se tivesse sofrido compressão 
nos seus ângulos disto-vestibular e mésio-
lingual, o que se torna bem evidente e 
característico no dente seguinte.



1º MOLAR SUPERIOR

C – COLO

• Apresenta uma característica interessante na face vestibular, 
diferente dos demais dentes: o colo é dividido em duas porções, de 
concavidade voltada para a raiz.  Esse fato é devido à existência de 
duas raízes vestibulares;

• Nas faces proximais, o colo é côncavo para a raiz;
• Na face lingual, o colo é convexo para a raiz



1º MOLAR SUPERIOR

D – RAÍZES
• O 1º molar superior é um dente tri-radicular (apresenta 3 raízes)
• Estão dispostas duas do lado vestibular, sendo uma mésio-

vestibular e outra disto-vestibular, e uma do lado palatino.
• Fusões radiculares podem acontecer, mas são mais freqüentes no 

2º molar superior.



2º MOLAR SUPERIOR



2º MOLAR SUPERIOR
A - SITUAÇÃO NA BOCA

• No sentido vestíbulo-lingual, este 
dente mostra a mesma direção 
geral do 1º molar superior;

• O plano oclusal é, no entanto, 
pouco inclinado para o lado 
lingual, em virtude da menor 
saliência das cúspides linguais.  
No sentido mésio-distal o 
conjunto do dente inclina-se para 
o lado mesial;

• Oclui com o 2º molar inferior.



2º MOLAR SUPERIOR
B - COROA

• Pode se apresentar de três formas:

- Semelhante ao 1º molar superior
.é uma repetição exata à do 1º molar 
superior, apenas de dimensões menores
.encontrada em 25% a 30% dos casos;

- Com três cúspides
.exibe esta conformação em virtude da 
redução ou desaparecimento da cúspide 
disto-lingual;

- Forma de compressão (ou elipsóide)
.resultado da compressão ou achatamento 
muito forte, exercida sobre um 2º molar 
típico, com pressão que atua no sentido 
mésio-lingual para o lado disto-vestibular.



2º MOLAR SUPERIOR
1 – Face Vestibular

• Apresenta conformação 
semelhante à do 1º molar, ou 
seja, é de forma trapezoidal 
com lobos, sulcos, etc., muito 
embora todos estes detalhes 
sejam menos nítidos que no 
dente citado;

• Nas formas de coroa elipsóide, 
esta face não apresenta sulco, 
mas uma saliência ou crista 
arredondada.



2º MOLAR SUPERIOR
2 – Face Lingual

• Exibe a mesma conformação que a 
do 1º molar, entretanto, o sulco disto-
oclusal aproxima-se mais da face 
distal, reduzindo a cúspide disto-
lingual a um pequeno tubérculo.

• A convexidade desta face é bem 
acentuada.

• Raramente apresente Tubérculo de 
Carabelli.

• Nos casos de 2º molar com apenas 
três cúspides, o sulco disto-oclusal
não existe.



2º MOLAR SUPERIOR

3 – Faces Proximais

• São menores, porém de 
formato semelhante às do 
1º molar e mais 
freqüentemente invadidas 
pelo sulco oclusal principal.



2º MOLAR SUPERIOR
4 – Face Oclusal

• É a mais importante de todas.  
Nos casos típicos, esta face 
pode ser inscrita num trapézio 
de grande lado vestibular, cujo 
lado distal é fortemente 
inclinado para o lado lingual;

• O que primeiro chama à
atenção nesta face é o 
desenvolvimento maior da 
cúspide lingual, que no dente 
em posição, fica mais baixa 
que a do 1º molar.

• Esta face pode apresentar-se 
com três formas típicas, 
conforme citado anteriormente.



2º MOLAR SUPERIOR

4 – Face Oclusal

- Semelhante ao 1º molar superior
.é uma repetição exata à do 1º molar superior, apenas 
de dimensões menores
.encontrada em 25% a 30% dos casos;



2º MOLAR SUPERIOR

4 – Face Oclusal

- Com três cúspides
.exibe esta conformação em virtude da redução ou 
desaparecimento da cúspide disto-lingual;



2º MOLAR SUPERIOR

C - COLO
• Assemelha-se ao do 1º molar superior, sendo, 

entretanto mais achatado no sentido mésio-
distal.



2º MOLAR SUPERIOR

D - RAÍZES
• Em número de três, as raízes mostram a mesma disposição 

geral que as do 1º molar superior.
• As fusões radiculares são mais freqüentes, sobretudo entre 

as raízes mésio-vestibular e palatina.


