


O que fazer depois extrair um dente?

Nós te ajudamos. 

1.

Existem muitos fatores e cenários que levam a 
necessidade de extrair um dente – e todas se 
resumem em quando o dente não pode mais 
ser salvo e deve ser removido da arcada dentá-
ria para não prejudicar a sua saúde bucal. Quais 
situações que levam a isso?

• Fraturas dentárias, principalmente as que 
atingem a raiz do dente;
• Fraturas ósseas na mandíbula ou maxilar;
• Cáries extensas;
• Doença periodontal avançada no dente;
• Necessidade ortodôntica, quando não há 
espaço suficiente na arcada;
• Necrose pulpar.

A extração não é a única opção pois fazer essa 
retirada é um assunto bem delicado e deve 
ser tratado como a última alternativa para a 
resolução do seu problema bucal. Sempre 
que sentir dor ou incomodo, procure um es-
pecialista o quanto antes para não deixar o 
problema se agravar – assim, usando técnicas 
e terapias menos invasivas para manter a sua 
saúde bucal.

2.
A extração do dente é contraindicada, assim 
como qualquer outro procedimento cirúrgi-
co, em alguns casos muito específicos que 
são extremamente importantes:

• Pacientes passando por tratamento de ra-
dioterapia e/ou quimioterapia;
• Pacientes diabéticos não compensados;
• Pacientes imunocomprometidos;
• Pacientes com doenças hemorrágicas;
• Pacientes com leucemia ou anemias 
graves;
• Pacientes com certas doenças, como sífilis 
e a tuberculose, quando não controladas e 
acompanhadas.

A exodontia, extração de dente, é normalmen-
te mais fácil quando é monorradicular – den-
te com uma só raiz – e a cicatrização também 
tende a ser mais rápida a cicatrização quando 
comparada com a exodontia de dente mul-
tirradicular – dente com mais de uma raiz. O 
procedimento em si não dói, já que é feito sob 
anestesia.

Fique atento.



3.
Assim como qualquer outro procedimento 
cirúrgico, as indicações para o pós cirúrgicos 
de extrações de dentes devem ser seguidas à 
risca para uma recuperação ideal e sem infec-
ções. Juntamos algumas indicações do que 
fazer para se recuperar e evitar dores fortes:

• Evite comer alimentos duros e quentes nos 
primeiros dias;
• Se possível, comer somente alimentos ge-
lados e até gelo após a extração;

• Tome cuidado na hora de higienizar a boca, 
faça com mais cuidado para não descurar a 
zona de extração;
• Faça compressa de gelo no rosto de 15 em 15 
minutos nos primeiros dias para reduzir o in-
chaço;
• Não é necessário repouso completo, mas 
evite ficar deitado logo após o procedimento 
– use uma almofada mais alta ou durma sen-
tado nos primeiros dias para evitar um maior 
sangramento alveolar.


