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I N T R O D U Ç Ã O

É fato que a profissão cirurgião-dentista exige bastante dedicação quem a pratica. 

Tanto em aspectos intelectuais, dada a necessidade de constante atualizações e capa-

citações, quanto aos aspectos físicos que provocam desgaste ao profissional ao longo 

do tempo. Sabemos que a ergonomia é um tema recorrente na Odontologia, bem como 

uma grande preocupação. Afinal, há vários fatores de risco da profissão que podem sub-

meter os profissionais às doenças ocupacionais. Entre eles, podemos citar: a longa 

jornada de trabalho, o pouco intervalo entre os atendimentos, movimentos repetitivos e 

principalmente uma postura inadequada durante os atendimentos.

Nesse sentido, a Odontologia lateral surgiu como uma forma de promover mais conforto 

e qualidade de vida para os dentistas, assim como diversos outros benefícios que você 

descobrirá ao longo deste e-book.

Desejamos uma ótima leitura!

“O dentista não deve comprometer sua saúde 
em detrimento ao paciente, o profissional deve 
ser o exemplo.”

Roberto Motta



O QUE É ODONTOLOGIA LATERAL?

A Odontologia Lateral surgiu com a necessidade de melhores práticas de trabalho para o 

dentista, assim como para proporcionar ao paciente maior segurança e conforto durante 

o atendimento odontológico.

Tudo começou com uma pergunta hipotética:

Se o dentista e o paciente estivessem no espaço, sem gravidade, qual seria 

a melhor posição relativa para colocar os dois?

E após muitos estudos, foi possível compreender que o método mais eficiente e

ergonomicamente indicado é o atendimento lateral.

Diferente da Odontologia dorsal, onde tradicionalmente se utiliza a cadeira odontológica 

para realização dos procedimentos, o atendimento no método lateral é realizado em uma 

cama odontológica, um equipamento de superfície plana que permite o posicionamento 

do paciente em posição fetal.

Portanto, o método lateral dispensa a necessi-

dade dos movimentos do dentista e do equipo 

e transfere toda a movimentação para a 

cabeça do paciente, criando o que podemos 

chamar de “ciclo de movimentação”.

Além disso, é um método que possibilita o 

atendimento de todos os tipos de pacientes e 

especialidades da Odontologia.

A seguir vamos conferir quais as principais 
diferenças entre o método dorsal e o método 
lateral.



DIFERENÇAS ENTRE
MÉTODO DORSAL X MÉTODO LATERAL

Hoje, na maioria dos consultórios odontológicos e faculdades de Odontologia, o método 

tradicionalmente utilizado é o dorsal, onde o paciente fica deitado ou levemente inclina-

do (decúbito dorsal reto ou inclinado) na cadeira odontológica e o dentista realiza diver-

sos movimentos para conseguir suceder os procedimentos odontológicos.

Nesse sentido, o método dorsal também exige um certo “contorcionismo” do dentista, 

pois a linha de trabalho deste método é vertical. Dessa forma, para que possa ter um 

campo de visão da cavidade bucal, ele precisa se projetar para cima do paciente.

Podemos considerar que o dentista se deslo-

ca como o “ponteiro do relógio” para poder ter 

um melhor posicionamento e acesso à cavi-

dade, ao executar o atendimento. Neste caso, 

o paciente se mantém estático, enquanto o 

dentista precisa promover toda a dinâmica do 

atendimento.

Método dorsal (tradicional)

Linha de trabalho vertical



DIFERENÇAS ENTRE
MÉTODO DORSAL X MÉTODO LATERAL

Dentista dinâmico
 

+ Paciente estático

Conseguiu perceber a energia que o dentista precisa dispor para realizar o 
atendimento com a técnica dorsal?

Afinal, o dentista precisa projetar o próprio corpo, contar com o movimento da cabeça do 

paciente, a movimentação do equipamento e ainda ter uma dinâmica de movimentos 

para conseguir ter acesso à cavidade bucal.

Método dorsal (tradicional) = Movimento da cabeça do paciente + Dentista 
como ponteiro do relógio + Corpo do Dentista + Movimento da cadeira odon-
tológica.

A Odontologia lateral aborda um método diferente para o atendimento ao paciente no 

consultório odontológico, chamado de “Método de atendimento lateral”.

Neste método, o paciente é atendido em uma cama odontológica e fica deitado em posi-

ção fetal (decúbito bilateral).



A primeira grande diferença deste método, além da mudança no equipamento utilizado, 

é a alteração da linha de trabalho.

Neste método, a linha de trabalho passa de vertical para uma linha de trabalho lateral, ou 

seja, o profissional trabalha de lado com o paciente à sua frente.

Precisamos lembrar que a cavidade bucal é 

um espaço restrito. Na prática, ao realizar o 

atendimento lateral, a única diferença será a 

forma de acessar a cavidade. Sendo assim, no 

método lateral o dentista não é mais o pontei-

ro do relógio.

O profissional consegue ter o mesmo campo de visão da cavidade bucal, porém agora se 

mantendo estático, transferindo toda a movimentação necessária para cabeça do 

paciente.

Método lateral 

Linha de trabalho lateral

DIFERENÇAS ENTRE
MÉTODO DORSAL X MÉTODO LATERAL



No método lateral, usando os chamados “ciclos de movimentação”, é possível enxergar 

até mesmo as faces palatinas dos dentes incisivos, tudo isso sem grandes esforços. 

Além disso, o método permite a realização de procedimentos como ajustes oclusais e 

moldagens em lateralidade, apenas seguindo um protocolo bem simples.

Outro diferencial importante está relacionado ao papel da auxiliar de dentista. Durante o 

atendimento dorsal, por estar em oposição ao dentista, a auxiliar tem difícil acesso e 

pouca visão da cavidade bucal do paciente. Em contrapartida, no método lateral, é possí-

vel que ela se torne uma auxiliar “ativa” durante o atendimento, pois consegue ter o 

mesmo campo de visão do dentista.

A seguir, podemos conferir as principais diferenças entre os dois métodos:

MÉTODO LATERAL
MOVIMENTO DA CABEÇA DO PACIENTE.

Sendo o movimento feito única e exclusiva-

mente pelo paciente, isso facilita demasia-

damente os atendimentos odontológicos, 

pois com simples movimentos de “sim” e 

“não” o profissional consegue acessar todas 

as faces dos dentes.

Dentista estático
+ paciente dinâmico.

DIFERENÇAS ENTRE
MÉTODO DORSAL X MÉTODO LATERAL



Modelo Dorsal Modelo Lateral

COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS
DORSAL X LATERAL

Modelo Dorsal

Equipamento Cadeira Cama

Paciente Decúbito dorsal
Reto ou inclinado

Decúbito bilateral
+ Decúbito dorsal reto

Cone de visão Direção Vertical
Sentido do teto

Movimento de cabeça do paciente
+  Dentista como ponteiro de relógio

+ Corpo do  dentista
+ Movimento do equipamento

Movimento de
cabeça  do paciente

Direção Horizontal
Sentido do profissional

Linha de trabalho Vertical Horizontal

Ponto de escoamento Garganta Bochecha

Acesso à
cavidade oral Horizontal sem apoio Vertical com apoio

Movimento para
visão

Modelo Lateral



BENEFÍCIOS DA
ODONTOLOGIA LATERAL
A Odontologia lateral é um método que promove diversos benefícios para os dentistas, 

pacientes e consultórios odontológicos como um todo.

Confira!



No atendimento lateral ocorre uma alteração no ponto 
de escoamento*, de forma que pequenos objetos 
(bráquetes, provisórios, etc) que antes poderiam ser 
aspirados ou engolidos pelos pacientes, agora 
tendem a cair na bochecha, diminuindo o risco de 
acidentes.

*ponto em que objetos, água e saliva tendem a se 
acumular na boca.

A alteração do ponto de escoamento para a bochecha 
do paciente, também permite a eliminação da cuspidei-
ra no método lateral. O sugador permanece sendo 
utilizado, porém de forma mais prática, direto no ponto 
de escoamento. Essa alteração traz mais conforto para 
o paciente, principalmente para os que sentem certo 
desconforto por ter água no fundo da garganta 
obstruindo suas vias aéreas, ou até mesmo pacientes 
com dificuldade locomotora, que antes se debruçavam 
sobre o equipo para chegar até a cuspideira.

+
Segurança

+
Conforto

A odontologia lateral é ideal para atendimento de 
pacientes idosos, gestantes, crianças, pacientes com 
obesidade, hipertensos e cardiopatas. Isso está 
diretamente relacionado à posição fetal em que o 
paciente se encontra durante o atendimento, que 
permite uma maior comodidade e segurança. No caso 
das crianças, em especial, é possível que o familiar 
participe do atendimento, abraçando a criança em 
forma de “conchinha” e contendo movimentos bruscos 
e inesperados.

A posição fetal, além de estar psicologicamente 
associada à posição intrauterina, promovendo uma 
sensação de segurança, também é uma posição caseira 
do sono, remetendo a um certo estado de “relaxamento”. 
Essa experiência diferenciada que a Odontologia lateral 
promove é muito benéfica para o atendimento de 
pacientes Odontofóbicos.

+
Acessibilidade

Pacientes
Especiais

+
Acolhimento
Odontofobia

Paciente



No Brasil, 70% dos cirurgiões-dentistas são mulheres, 
o que nos faz abordar um tema muito sério: a vulnera-
bilidade corporal. Diferente do modelo tradicional 
onde o corpo da dentista encosta no do paciente e 
vice-versa, o modelo lateral possibilita o isolamento 
corporal, ou seja, o contato físico é mínimo entre 
paciente e profissional, proporcionando maior 
segurança.

Diferente do método tradicional, onde o dentista utiliza 
um mocho, a Odontologia lateral possibilita a utilização 
de cadeiras de escritório, promovendo um maior 
conforto no dia a dia do dentista.

+
Segurança

+
Conforto

O método lateral permite que o profissional cumpra 
100% das exigências para uma postura saudável.

Ao utilizar o método lateral de atendimento, o dentista 
consegue ser mais preciso em seus procedimentos. 
Além de ter os braços apoiados, uma maior visão e mais 
facilidade no acesso, o desgaste físico é muito menor, o 
que influencia muito na qualidade do serviço prestado.

+
Ergonomia

+
Qualidade

no atendimento
prestado

Dentista



Em um mercado tão concorrido como a Odontologia, é 
necessário se diferenciar dos demais concorrentes. 
Com a odontologia lateral, além de demonstrar que é 
um profissional que se preocupa em trazer diferen-
ciais para seu consultório, também pensa na experi-
ência que seu cliente terá durante o atendimento. 
Experiências positivas são fundamentais para que os 
clientes sejam promotores do seu negócio.

A cama odontológica utilizada no método lateral possui 
um baixo custo de manutenção e maior durabilidade, 
pois a quantidade de componentes é bem menor do que 
uma cadeira odontológica. Além disso, a manutenção 
facilitada possibilita o cadastramento do seu próprio 
técnico de confiança para realização dos serviços.

+
Audiência

+
Economia

Com o método lateral, a padronização do atendimento 
associada a maior agilidade nos procedimentos (não 
terá mais necessidade da movimentação do dentista, 
do acesso à cuspideira, do ajuste do equipo) promove 
um atendimento mais produtivo do que o tradicional.

O uso da cama odontológica permite um melhor 
aproveitamento do espaço da clínica, possibilitando que 
outras áreas da saúde compartilhem deste mesmo 
ambiente. O método é ideal para clínicas multidiscipli-
nares.

+
Produtividade

+
Integração

Consultório



SE INTERESSOU
PELO CONTEÚDO?
ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS!


