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Atlas de Estomatologia apresenta diversos casos clínicos, rica-
mente ilustrados, com a proposta de mostrar em detalhes o 
exame clínico do paciente portador de lesões bucais e/ou sis-
têmicas com repercussão bucal, de causa local, sistêmica ou 
emocional. Com foco na prevenção e cura das doenças asso-
ciadas a tais lesões, esta obra também demonstra a execução 
de exames complementares, por exemplo, biópsia em tecidos 
bucais, além de outras técnicas de prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer bucal. Didático, enriquecido com muitas ima-
gens e com acesso on-line a vídeos, este atlas contribuirá para 
sua prática ambulatorial e para um aprendizado mais dinâmico 
e ampliado. 

• Descreve, de maneira explicativa, diversos casos clínicos, 
para auxiliar no dia a dia do atendimento e tratamento a pa-
cientes com doenças bucais.

• É didático: os capítulos estão distribuídos por etiologia, refor-
çando a importância do exame clínico no processo de elabo-
ração do diagnóstico. 

• É amplamente ilustrado com fotos e casos clínicos.

• Aborda o estudo da boca, além do conceito de Estomatologia 
e sua importância prática.

• Auxilia na formulação de hipóteses e na definição de diag-
nósticos das lesões especificamente bucais, bem como das 
manifestações bucais provenientes de doenças sistêmicas.

• Enriquece seu aprendizado, por meio de acesso on-line a ma-
terial complementar, que oferece vídeos de doenças bucais 
correspondentes aos capítulos.
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Este livro tem conteúdo 
extra e gratuito no site  
www.evolution.com.br.
Registre o código que está 
no verso da capa dentro 
deste livro e conheça 
uma nova maneira de 
aprender:
– acesse os vídeos de
procedimentos para uso
em seus estudos;
- teste seus 
conhecimentos com 
perguntas e respostas;
- visualize os resumos.

 
A aquisição desta obra
habilita o acesso ao site
www.evolution.com.br  
até o lançamento da  
próxima edição em 
português, ou até que  
esta edição em português não 
esteja mais disponível para 
venda pela Elsevier, o que 
ocorrer primeiro.         

www.elsevier.com.br/odontologia
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Classificação de Arquivo 
Recomendada

Odontologia
Estomatologia Oral
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