
MEDICINA DENTÁRIA

DIQUE DE 
BORRACHA

O que é o dique de borracha? 

O dique de borracha é um conjunto de instrumentos que funcionam como um todo e que tem como objetivo 
promover um campo operatório limpo e com melhor visibilidade, isolando um ou mais dentes. Chamamos a 
isto Isolamento Absoluto.

O Isolamento Absoluto é fruto das novas tecnologias?

Não. Bem pelo contrário, deve ser das técnicas mais antigas utilizadas na medicina dentária. A sua invenção 
data do ano 1864 e deve-se ao Dr. Sanford Barnum. A técnica faz parte da aprendizagem de qualquer médico 
dentista na faculdade, mas infelizmente é pouco adotada posteriormente na prática clínica.

Em que tipo de tratamentos deve ser utilizado?

Deve ser utilizado sempre que possível. É obrigatório o seu uso na Endodontia (desvitalizações) e Dentisteria 
(tratamento de cáries). Pode ser utilizado na Prostodontia Fixa para cimentação de coroas e facetas. 
Já na Higiene Oral ou na Cirurgia Oral não faz sentido a sua utilização.

Quais são as vantagens do seu uso?

O seu uso tem a vantagem de: 
• manter o campo operatório seco e livre de fluidos da cavidade oral (saliva/sangue)

que interferem com o sucesso do tratamento;
• melhorar a visibilidade da área a ser tratada;
• diminuir o tempo de consulta na maioria dos casos;
• proteger os tecidos orais vizinhos dos instrumentos e materiais utilizados para tratamento;
• impede a aspiração ou ingestão de objetos estranhos (restos de dente, instrumentos de pequena dimensão, 

líquidos de irrigação, etc…) que podem nalguns casos pôr em causa a vida do paciente.

Quais são as suas partes constituintes?

As suas partes são:
1. Quadrado de Latex que pode ter várias cores;
2. Furador do quadrado de latex por onde passam os dentes;
3. Retentores metálicos adaptados à forma dos dentes que mantêm o quadrado estável:
4. Moldura de plástico para esticar o quadrado de latex;
5. Produtos auxiliares para “tapar” falhas na adaptação.

Sou alérgico ao Latex. Não posso utilizar o dique?

Pode sim. Existem no mercado outras opções como por exemplo quadrados de silicone, indicados para 
pessoas alérgicas ao Latex. O mesmo se passa com as luvas que utilizamos. É de extrema importância referir 
essa e outras alergias ao seu médico antes de qualquer procedimento clínico.

Mas se o dique cobre toda a boca como respiro?

Na realidade não cobre completamente. Existem espaços laterais por onde passa o ar. Além disso o nariz fica 
desimpedido. Dica: se tiver o nariz entupido, meia hora antes da consulta use um descongestionante nasal.
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