
PRÉ-MOLARES



PRÉ-MOLARES

• Pré-Molares são 
conhecidos como 
pequenos molares 
bicuspidados,

• em número de quatro 
para cada arco, dois de 
cada lado da linha 
mediana

• chamados de primeiros 
e segundos pré-
molares;



PRÉ-MOLARES

• Os Pré-Molares são 
dentes de transição 
entre os dentes 
anteriores 
(unicuspidados, 
unirradiculares) e os 
molares que são 
multicuspidados e 
multirradiculares

• aparecem em 
substituição aos 
molares decíduos, não 
tendo forma igual;



PRÉ-MOLARES

• Os Pré-Molares 
superiores decrescem 
no sentido mésio-distal
enquanto os inferiores 
têm sentido crescente.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

A – SITUAÇÃO NA BOCA
• Localizado entre o 

canino e o 2º pré-
molar,

• no sentido vestíbulo-
lingual, a face 
vestibular da coroa em 
posição vertical;



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

A – SITUAÇÃO NA BOCA
• A ponta da cúspide 

vestibular quase 
alcança o nível da 
cúspide lingual ou 
palatina;



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

A – SITUAÇÃO NA BOCA
• As raízes são 

inclinadas para o lado 
distal;



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

A – SITUAÇÃO NA BOCA
• Oclui mesialmente com 

o 1º pré-molar inferior e 
distalmente com o 2º
pré-molar inferior.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

B - COROA
• É achatada no sentido 

mésio-distal, e 
irregularmente cuboidal
ou cilindróide, em 
virtude da continuidade 
entre suas várias faces, 
através de arestas 
arredondadas;



1º PRÉ-MOLARE SUPERIOR

B - COROA
• É bem nítido o 

estrangulamento ao 
nível de colo e o 
alargamento junto a 
borda oclusal;

• As faces vestibular e 
lingual são quase 
paralelas.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

1 – Face Vestibular
• Muito parecida com a do 

canino, sendo, porém 
menor.

• É convexa nos dois 
sentidos (mésio-distal e 
cérvico-oclusal),

• contém sulcos de 
desenvolvimento pouco 
nítidos e dos lóbulos de 
desenvolvimento o 
mediano é o maior.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

1 – Face Vestibular
• As bordas proximais são 

arredondadas e divergente 
em direção à face oclusal 
ou borda livre;

• A borda livre contém duas 
arestas, a mesial que é
mais curta e menos 
inclinada, e a distal que é
mais longa e também mais 
inclinada.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

2 – Face Palatina
• A palatina do pré é menor, 

mais curta e mais estreita, 
porém semelhante à face 
vestibular;

• Também muito convexa 
nos dois sentidos e com 
arestas iguais à face 
vestibular;

• A cúspide desta face é
ligeiramente inclinada para 
mesial.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

3 – Face Mesial
• É quadrilátera, alongada 

no sentido vestíbulo-
lingual,

• convexa próxima da 
borda oclusal

• achatada (ou côncava) 
junto ao colo, onde se 
continua com o sulco da 
raiz.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

4 – Face Distal
• Muito semelhante a 

mesial, porém mais 
convexa e menor.

• A crista marginal 
distal é menos 
acentuada e por isso 
a depressão cervical 
é mais profunda.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR
5 – Face Oclusal
• Têm formação de um 

trapézio irregular.
• Na superfície 

mastigadora destacam-
se duas cúspides, de 
forma 
aproximadamente 
cônica, sendo a 
vestibular ligeiramente 
maior que a lingual.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR
5 – Face Oclusal
• Essas duas cúspides 

são separadas por um 
profundo sulco retilíneo 
que se encontra mais 
próximo da cúspide 
palatina, não ocupando 
exatamente o centro do 
dente, dividindo-o em 
duas partes desiguais, 
onde a vestibular é
maior;



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR
5 – Face Oclusal
• O sulco principal  

intercuspídico é para-
central e termina frente 
às cristas marginais, 
mesial e distal, por 
fóssulas mais ou 
menos profundas e de 
forma triangular.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR
5 – Face Oclusal
• De cada extremidade 

do sulco central, 
partem sulcos 
secundários;

• O maior deles nascido 
na fóssula distal e com 
sentido vestibular que 
até algumas vezes 
invade a face 
vestibular.

• Um outro sai desta 
mesma fóssula e se 
dirige à face palatina;



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR
5 – Face Oclusal
• Da fóssula mesial 

partem também mais 
dois sulcos 
secundários, também 
um para cada face (V e 
L), porém bem menos 
nítidos e profundos;



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR
5 – Face Oclusal
• Assim esses cinco 

sulcos e duas fóssulas
dividem o dente em 
quatro partes distintas,
-uma cúspide vestibular 
maior,
-uma cúspide palatina
-duas cristas marginais.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

C - COLO
• linha sinuosa,
• lado vestibular e lingual por curvas de convexidade 

voltada para a raiz
• lados  proximais, por curvas menos acentuadas  e de 

concavidade radicular.



1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

D - RAIZ
• Na maioria dos casos, o primeiro pré apresenta duas raízes, fusionadas ou não;
• Pode também se apresentar uni ou tri radicular.
• É achatado no sentido mésio-distal,
• tem secção ovalar
• faces laterais profundamente sulcadas.



2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

A. SITUAÇÃO NA BOCA
• Todos os caracteres 

desse dente são 
semelhantes aos do 1º
pré-molar, porém seu 
tamanho é mais reduzido, 
pois a série de pré-molar 
é decrescente no sentido 
mésio-distal;

• No sentido vestíbulo-
lingual a coroa é vertical;

• No sentido mésio-distal a 
coroa é inclinada;



2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

A. SITUAÇÃO NA BOCA
• A cúspide palatina é

ligeiramente mais baixa 
que a vestibular;

• Raiz inclinada para a 
palatina;

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



2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR
B. COROA
• Irregularmente cuboidal, 

achatada no sentido mésio-
distal;

• A coroa desse dente é
menor e as proeminências 
mais arredondadas do que 
a do 1º pré;

• A altura também é menor 
tanto na raiz quanto na 
coroa, porém as cúspides 
são do mesmo tamanho.



2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

1 – Face Vestibular
• Igual a do 1º pré, porém com 

dimensões menores e detalhes 
menos nítidos;

• É menos convexa que o 1º pré
devido a menor saliência do 
lóbulo mediano;

• As bordas mesial e distal são 
mais arredondadas e as bordas 
oclusais são menos aceradas 
(pontiagudas).



2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

2 – Face Palatina
• Idêntica a vestibular 

e mesma altura, 
muito convexa  nos 
dois sentidos;



2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

3 – Faces Proximais
• São quadriláteras, convexa próxima a borda livre e 

côncava junto ao colo, porém a concavidade cervical é
menor que a do 1º pré.



2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

4 – Face Oclusal
• As cúspides são da mesma 

altura, separadas por um sulco 
intercuspídeo retilíneo que divide 
o dente em duas porções iguais;

• O dente na boca tem a cúspide 
lingual mais baixa devido à
inclinação do dente (um ângulo 
de mais ou menos 7º em relação 
a vertical);

• Menos Sulcos acessórios.



2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

C - COLO
• Semelhante ao do 1º Pré-Molar, com menor 

raio de curvatura.



2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR

D - RAIZ
• Achatada no sentido 

mésio-distal, com forma 
elíptica:

• 90% uni-radicular;

• 7% com bifurcação 
apical;

• 3% duas raízes.



DIFERENÇAS ENTRE PRÉ-MOLARES SUPERIORES

3. Cúspide vestibular e lingual da 
mesma altura.

3. Cúspide vestibular mais alta que a 
lingual.

1. Volume menor.1. Volume maior.

7. Sulcos secundários raramente 
invadindo as faces vizinhas.

7. Sulcos secundários da face oclusal 
frequentemente invadem as faces 
vizinhas.

6. Maior porcentagem de raízes simples 
(85%).

6. Maior porcentagem de raízes 
bifurcadas (mais de 50%).

5. Sulcos de desenvolvimento, lóbulos e 
bordas menos nítidas, mais 
arredondadas.

5. Sulcos de desenvolvimento, lóbulos e 
bordas mais nítidas.

4. Sulco principal retilíneo e central.4. Sulco principal retilíneo e 
paracentral.(paralelo ao centro, mais 
para a lingual)

2. Cúspide lingual e vestibular iguais.2. Cúspide lingual menor que a 
vestibular.

2º PRÉ-MOLAR1º PRÉ-MOLAR



DIFERENÇAS ENTRE PRÉ-MOLARES SUPERIORES

2º Pré-Molar Superior2º PMS 1º PMS 1º Pré-Molar Superior



DIFERENÇAS ENTRE PRÉ-MOLARES SUPERIORES

1º Pré-Molar Superior 2º Pré-Molar Superior


