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INTRODUÇÃO
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   A Associação Internacional de Traumatismo Dentário

(IADT) publicou um protocolo de atendimento, resultante

de vários estudos e pesquisas. No entanto, ao se observar

a literatura mundial sobre o tema, fez-se necessário a

adaptação de alguns conceitos voltados à nossa realidade,

conscientes da complexidade do tratamento dos

traumatismos dentários.

     Deste modo, é que este texto, que traz orientações

fundamentais de atendimento, baseadas na literatura e no

consenso dos professores, pretende orientar os cirurgiões-

dentistas e outros profissionais de saúde a conduzir os

tratamentos de maneira rápida e eficiente, visando

minimizar as lesões dentárias resultantes de traumas.

     É necessário esclarecer que este protocolo, além de

pretender servir de guia de atendimento e,

consequentemente, melhorar o prognóstico dos

traumatismos dentários, também tem como finalidade

tornar-se referência de ensino, conforme os objetivos do

projeto.

 Capítulo 1 - Introdução
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DEFINIÇÃO      

       O trauma dental é uma injúria que lesiona os

dentes, periodonto e tecidos moles bucais (lábios,

língua, mucosa jugal) em conjunto ou isoladamente.

Pode ser acidental ou intencional com extensão,

intensidade e gravidade variáveis.

Além de afetar diretamente o dente,

podem acarretar em sérias consequências

ao paciente, como a interrupção das

atividades diárias e efeitos psicológicos

maléficos que repercutem em seu

convívio social.

Introdução

Igor Paulinelli 

REIS; PAIVA; OLIVEIRA FILHO, 2014
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Os traumatismos dentários são

situações de urgência odontológica

que impõem ao profissional um

atendimento rápido, porém minucioso,

para um prognóstico mais favorável.

A manutenção do dente, dentre outros fatores, depende:

Introdução

LEVIN et al., 2004; SCHWARTZ-ARAD & LEVIN, 2004; SCHWARTZ-ARAD et al., 2004

Grau de envolvimento
das estruturas

atingidas

Tempo transcorrido
entre o trauma
e o tratamento

Estágio de
desenvolvimento
radicular do dente
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  A negligência em relação ao tratamento

odontológico após o traumatismo dentário pode ter

como consequências:

Alteração de cor;

Mobilidade;

Alteração de posição na arcada dentária;

Sintomatologia dolorosa;

Sensibilidade;

Reabsorções radiculares ou ósseas;

Necrose e perda do elemento dental.

 O diagnóstico e tratamento das lesões

dentárias envolvem uma equipe

multidisciplinar, uma vez que variam de

uma simples fratura de esmalte a

maiores danos, como o deslocamento

do dente ou a avulsão do alvéolo

dental.

DALY et al., 2002; SANABE et al., 2009

 Introdução
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ETIOLOGIA

Acidentes: automobilístico, ciclístico
e com motocicletas representam a
maior parte de causa de traumas
dentários.

Práticas esportivas e recreativas:
na mais variável modalidade e sem
a devida proteção, significam uma
grande incidência de traumatismos
dentários.

Introdução

Outras causas: quedas e violência.
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EPIDEMIOLOGIA E FREQUÊNCIA  

     As lesões resultantes de traumatismo dentário

ocorrem em maior frequência entre 07 a 15 anos,

portanto, em fase de crescimento, com incidência

maior no sexo masculino e em incisivos centrais

superiores, sendo as fraturas coronárias e luxações

os tipos mais comuns.

     Atualmente soma-se à prática desportiva e

acidentes, a violência, seja esta doméstica ou não,

com múltiplas contusões (assaltos, delitos criminais

com combates corporais, etc.) como a causa mais

comum da fratura coronária, que pode estar

associada à polpa dentária e aos tecidos de suporte.

Deste modo, o atendimento imediato é de extrema

importância tanto no que se refere à urgência quanto

ao correto diagnóstico e tratamento, visando

restabelecer a saúde oral, estética e psicológica aos

pacientes.

ANDREASEN, 1969; DIANGELIS et al., 2017

Introdução
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EXAMES CLÍNICOS E
COMPLEMENTARES

22



EXAME NEUROLÓGICO BÁSICO    

  Deve ser realizado antes de qualquer procedimento

local, através da tomada dos sinais vitais, exame

visual clínico e de relatos do paciente quanto à

ocorrência de visão dupla, náuseas ou vômitos,

amnésia, cefaleia ou períodos de inconsciência. Em

caso positivo, o paciente deve ser imediatamente

encaminhado para atendimento médico

especializado.

QUEIXA PRINCIPAL

  É o motivo que levou o paciente a buscar ajuda do

profissional, geralmente representado pelo fenômeno

dor, que deve ser analisada visando o diagnóstico.

Exames clínicos e complementares

12



HISTÓRIA MÉDICA

    Deve ser investigado se o paciente está sob

tratamento de alguma doença sistêmica, cuja

medicação pode interagir com o tratamento proposto.      

Do mesmo modo, devem ser investigadas: 

hipersensibilidade alérgica, patologias sanguíneas,

problemas sistêmicos e o estado de imunização do

paciente em relação ao tétano e seu reforço, que

está indicado em portadores de lesões

contaminadas, tais como avulsões, intrusões e

lesões resultantes de perfurações nos lábios e

tecidos moles. Embora as únicas contraindicações

sistêmicas para a terapia endodôntica sejam o

diabetes não controlado e o infarto do miocárdio

muito recente, estas informações possibilitarão ao

profissional determinar a necessidade de uma

consulta médica ou de uma medicação prévia

(COHEN & BURNS, 1998).

Exames clínicos e complementares
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HISTÓRIA DO TRAUMA

      Devem ser feitas perguntas de ordem geral e

dirigidas, com o objetivo de obter dados importantes

para o diagnóstico e tratamento. O registro de datas

e/ou horários e verificação da direção do impacto

sobre o dente pode dirigir o diagnóstico, tratamento e

prognóstico.

Como ocorreu o acidente? 

Onde ocorreu o acidente?

Quando ocorreu o acidente?

Existe distúrbio ao morder?

Quais problemas você está sentindo agora em seus dentes?

Houve períodos de inconsciência? Se houve, por quanto

tempo?

QUANDO

Tardio > 6 horas

Tempo decorrido entre a
ocorrência do trauma e o
primeiro atendimento.

Imediato < 6 horas

ONDECOMO

Verificar como ocorreu o
acidente ajuda na
localização de lesões
específicas.

Direção do impacto
O local onde ocorreu o
trauma (asfalto, lama,
piscina) influencia na
necessidade de profilaxia
antitetânica.

Grau de contaminação

Exames clínicos e complementares
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 EXAME EXTRAORAL E FACIAL

   Analisar a presença de sinais visíveis de laceração

da cabeça e do pescoço, presença de edemas e

desvios do contorno ósseo normal.

 A ATM deve ser examinada e palpada

externamente para verificar se há presença de

desvios para um dos lados durante a abertura e

fechamento da boca, pois em caso positivo, pode

ser um indicativo de que houve fratura mandibular.

   Indícios de possíveis fraturas ósseas devem ser

buscadas na palpação do arco zigomático, no

ângulo e borda inferior da mandíbula, bochecha,

lábios e face.

  Atentar para a necessidade de intervenção do

cirurgião plástico nos casos de ferimentos

perfurantes na face.

Exames clínicos e complementares
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EXAME INTRAORAL

    É importante a limpeza da área traumatizada para

iniciar a avaliação clínica dos tecidos moles e duros

por meio dos vários recursos semiotécnicos como os

testes de inspeção, palpação, percussão vertical e

horizontal, teste de sensibilidade pulpar

e transiluminação complementados com o exame

radiográfico.

Exames clínicos e complementares

Antes do exame inicial, deve-se limpar

a área com gaze e soro fisiológico, além

de fazer a hemostasia e a desinfecção

com antissépticos.

EXAME DOS TECIDOS MOLES

    Serão examinados os tecidos moles, verificando

dilacerações e ferimentos nos lábios, bochechas,

gengiva, palato, língua e assoalho bucal. Pode-se

identificar e realizar a remoção de objetos estranhos

“incluídos” nas feridas.
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EXAMES DOS TECIDOS DUROS E TECIDOS DE

SUPORTE

      Embora o trauma ocorra em um único dente,

todos os demais devem ser examinados, pois nem

sempre os danos são visíveis de imediato. Sendo

assim, é importante seguir o exame em todos os

dentes da região afetada, tendo em vista a

preservação das estruturas dentárias e de suporte

remanescente.

       É importante verificar as alterações teciduais na

face oclusal dos dentes, quando na presença de

lacerações nos tecidos moles.

Fraturas dentárias devem ser

inspecionadas, palpadas e realizadas

percussão horizontal e vertical, cujos

resultados devem ser comparados

com a arcada oposta à traumatizada.

Exames clínicos e complementares
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 O exame clínico deve ser realizado

cuidadosamente, avaliando os dentes quanto à

mobilidade e, se possível, graduá-la da menor

(0 - zero) até a maior (3 - três) comparando-se com

os dentes adjacentes.

   A ausência de mobilidade em um dente pode

indicar um estado normal ou um caso de intrusão,

onde o dente estará “travado” no osso.

    A presença de mobilidade em um único dente

pode indicar problemas vasculares, por outro lado,

em um grupo de dentes pode indicar a fratura do

processo alveolar.

Exames clínicos e complementares

18



    Testes de sensibilidade pulpar não são confiáveis

em um primeiro momento, devendo ser realizados

alguns dias após ao acidente e sempre que o

paciente retornar para o controle. Portanto, uma

resposta negativa não indica, necessariamente,

necrose pulpar.

  

  Alterações cromáticas, presença de edema ou de

fístula devem ser observados, sinais que podem

indicar a necessidade de intervenção endodôntica.

Deve-se dar preferência aos
gases refrigerantes, pois estes
são mais confiáveis. Além disso,
é importante evitar fazer pressão
horizontal ou axial, que pode
denotar sensibilidade de origem
periodontal.

Exames clínicos e complementares
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EXAME RADIOGRÁFICO

   Deve ser realizado na área determinada pelo

exame clínico na consulta inicial, para orientar o

reposicionamento do dente, avaliar a estrutura

dentária remanescente e verificar se há mais de um

dente envolvido no acidente.

  Características como presença de fraturas

coronárias, fraturas radiculares, nódulos pulpares,

reabsorções radiculares internas e externas,

calcificações e estágio de desenvolvimento radicular,

devem ser registradas.

As informações radiográficas,

juntamente com a anamnese e o

exame físico são importantes para o

correto diagnóstico e como finalidade

legal para relatório de acidente para

seguradoras ou processos jurídicos.

Exames clínicos e complementares
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EXAME RADIOGRÁFICO

Radiografia panorâmica: recurso inestimável para o

diagnóstico da presença e extensão de fraturas ósseas

maxilares ou mandibulares.

Radiografia oclusal: permitirá observar a presença de

luxações laterais, fraturas apicais e fraturas do processo

alveolar.

Radiografias periapicais: devem ser feitas em três angulações

para estabelecer informações sobre a extensão do dano. 

Radiografia ortorradial: sempre que possível deverá ser

realizada com o auxílio de posicionadores para evitar

distorções e, assim, obter uma padronização da tomada

radiográfica. Nas sessões seguintes, serão úteis para análise

de consolidação de fraturas, análise da evolução ou cura das

lesões periapicais e laterais, assim como para a detecção de

surgimento ou interrupção de reabsorções radiculares.

Exames clínicos e complementares
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Tomografia computadorizada: é um meio auxiliar no

diagnóstico de fraturas radiculares, pois permite a

visualização, localização e extensão da fratura. Apresenta

resultados superiores quando comparada com radiografias

periapicais.

Exames clínicos e complementares

MANSINI et al., 2010
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CLASSIFICAÇÃO DAS
LESÕES DOS TECIDOS
DUROS  DOS DENTES
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FRATURA ESMALTE/DENTINA (Fratura

não-complicada): perda de estrutura dental

em esmalte e dentina, sem envolvimento

pulpar. Pode haver sensibilidade dolorosa

às mudanças térmicas e/ou  mastigação.

TRINCA DE ESMALTE: rompimento de

prismas de esmalte sem perda de estrutura

dental. Estende-se da superfície até a

junção esmalte-dentina.

FRATURA CORONÁRIA SEM EXPOSIÇÃO PULPAR

Características clínicas

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes

FRATURA DE ESMALTE: perda de

estrutura dental confinada ao esmalte.

IADT

IADT

IADT

24

https://dentaltraumaguide.org/pt/iadt-treatment-guidelines/
https://dentaltraumaguide.org/pt/iadt-treatment-guidelines/
https://dentaltraumaguide.org/pt/iadt-treatment-guidelines/


Porções de estrutura perdida podem ser observadas

na fratura de esmalte e esmalte/dentina, enquanto

que a trinca não fornece imagem;

Verificar tamanho da câmara pulpar e estágio de

desenvolvimento radicular;

Analisar lacerações de tecidos moles em busca de

fragmentos dentários ou outros corpos estranhos.

Proteção da parede pulpar de injúrias externas e

restauração da função e estética do elemento dental;

É importante ficar atento a outros tipos de trauma

concomitantes.

Características radiográficas

 

Tratamento

Controle

      Clínico e radiográfico a cada 6 meses, durante 1 ano.

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes

25



Considerar a extensão da fratura e constatar a

exposição pulpar;

O dente apresenta-se sensível à estímulos como frio e

ar;

Verificar a quanto tempo ocorreu o trauma e a

exposição.

FRATURA CORONÁRIA COM EXPOSIÇÃO PULPAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características clínicas

 

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes

IADT

26
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A estrutura dental perdida pode ser observada, assim

como alterações periodontais nos casos de luxação

concomitante;

Verificar dimensão da câmara pulpar e estágio de

desenvolvimento radicular;

Analisar lacerações de tecidos moles em busca de

fragmentos dentários ou outros corpos estranhos.

Características radiográficas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento

    Depende do tempo transcorrido entre o trauma e a

consulta.

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes

 A exposição doss túbulos dentinários e a polpa resultam em
resposta inflamatória pulpar e subsequente formação de
tecido de granulação. Bactérias podem ser encontradas na
superfície pulpar, porém a colonização é impedida se a
vascularização da polpa estiver intacta.
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Limpeza da cavidade com solução de NaOCl a 1%;

Otosporin;

Capeamento pulpar direto com Ca(OH)2 P.A.;

Base de ionômero de vidro

Restauração com resina composta. 

Microexposição

pulpar

Limpeza da cavidade com solução de NaOCl a 1%;

Pulpotomia parcial ou total;

Otosporin;

Capeamento pulpar direto com Ca(OH)2 P.A.;

Base de ionômero de vidro;

Restauração com resina composta.

Limpeza da cavidade com solução de NaOCl a 1%;

Pulpotomia parcial ou total;

Otosporin;

Capeamento pulpar direto com Ca(OH)2 P.A.;

Base de ionômero de vidro;

Restauração com resina composta.

ANTES DE 24 HORAS

PULPOTOMIA PARCIAL: remoção de 2 a 3 mm de tecido
pulpar coronário danificado e inflamado.
PULPOTOMIA TOTAL: remoção do tecido pulpar coronário
inflamado até ao nível do colo da câmara pulpar ou entrada
dos canais radiculares.

Média exposição

pulpar

Grande exposição

pulpar

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes
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APICIFICAÇÃO
    É uma técnica endodôntica que busca induzir a formação
de uma barreira de tecido duro em uma raíz com ápice aberto
ou o desenvolvimento apical de uma raíz incompleta em
dentes com polpa necrótica.

     Em ambas as situações, se existir um fragmento intacto

deve-se limpar o fragmento e hidratar em soro fisiológico

ou Rinossoro por 10 minutos, reposicionar e realizar a

colagem do fragmento.

Exposição com

Mortificação Pulpar
Tratamento endodôntico e medicação com Callen +

PMCC para promover  apicificação  e finalização do

tratamento endodôntico. 

APÓS 24 HORAS

     Deve-se verificar a área de inflamação do tecido pulpar

exposto e realizar a curetagem pulpar (ápice aberto) ou

tratamento endodôntico (ápice fechado).

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes
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Controle

     Clínico e radiográfico mensal ou após 3 meses.

Proservar de 1 a 5 anos após o traumatismo.

MICROEXPOSIÇÃO PULPAR:

- Avaliar mensalmente a sensibilidade pulpar até se        

completar a rizogênese;

-   Avaliar as condições da restauração.

MÉDIA EXPOSIÇÃO PULPAR:

- Enquanto a rizogênese for incompleta, avaliar as

condições de vitalidade pulpar.

GRANDE EXPOSIÇÃO PULPAR:

- Enquanto a rizogênese for incompleta, avaliar as

condições de vitalidade pulpar.

EXPOSIÇÃO COM MORTIFICAÇÃO:

-   Ao se completar a apicificação, realizar a obturação do

canal radicular e a restauração definitiva.

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes
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Fratura envolvendo esmalte, dentina e cemento, com

ou sem exposição pulpar. Normalmente se inicia na

porção média da face vestibular e se estende para

gengival na face palatina;

O fragmento coronário pode estar aderido ao

periodonto e com mobilidade. Considerar a extensão

da fratura e verificar há quanto tempo ocorreu o

trauma e a exposição.

FRATURA CORONORRADICULAR

Características clínicas

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes

IADT
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A linha de fratura é geralmente oblíqua em relação ao

longo eixo do dente;

No caso de fratura vestíbulo-palatina, apenas a

porção mais incisal da fratura pode ser visualizada;

Fraturas proximais normalmente são vistas

radiograficamente.

FRATURA CORONORRADICULAR

Características radiográficas

Tratamento

     De acordo com a extensão e o envolvimento pulpar,

realizar procedimentos necessários (proteção pulpar,

tratamento endodôntico, cirurgia periodontal, extrusão

ortodôntica) para que se possa restaurar a função e

estética do dente.

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes
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Remoção do fragmento;

Radiografia periapical;

Proteção do complexo dentino-pulpar;

Restauração definitiva e/ou colagem de fragmento;

Havendo invasão do espaço biológico, realizar cirugia  

periodontal de aumento de coroa clínica e/ou

osteotomia da crista alveolar e/ou restauração

transcirúrgica.

Restauração provisória;

Na consulta seguinte, radiografia e testes de

sensibilidade pulpar;

Restauração definitiva e/ou colagem dos fragmentos.

             

SEM EXPOSIÇÃO PULPAR

Se as condições emocionais do paciente não
permitirem:

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes
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Remoção do fragmento coronário;

Exposição cirúrgica da linha de fratura subgengival por

gengivectomia e/ou osteotomia da crista alveolar;

Estabilização do fragmento ao dente adjacente;

Tratamento endodôntico.

Estabilização do fragmento coronário no dente

adjacente;

Tratamento endodôntico;

Extrusão ortodôntica de aproximadamente 0,5 mm;

Remoção do fragmento coronário;

Se necessário, cirurgia periodontal para possibilitar a

restauração.

Opção 1:

Opção 2: Extrusão ortodôntica

COM EXPOSIÇÃO PULPAR

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes
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Remoção do fragmento coronário;

Extrusão do dente com  elevadores e fórceps e

reposicionamento em direção mais incisal, assim toda

a superfície do fragmento é exposta a nível gengival;

Estabilização do fragmento apical com suturas ou

contenção semi-rígida;

Após 4 semanas, remove-se a contenção e realiza-se

o tratamento endodôntico e a restauração.

Opção 3: Extrusão cirúrgica

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes

Rizogênese Incompleta
(Polpa Morta)

 
Penetração desinfetante e
Medicação com Calen +
PMCC para promover a
apicificação e finalização
com obturação do canal
radicular, seguindo as trocas
já descritas.

Rizogênese Incompleta
(Polpa Viva)

 
Pulpotomia e aguardar a
formação radicular.

COM EXPOSIÇÃO PULPAR

35



Clínico e radiográfico a cada 3 meses, durante 2 anos;

Nos casos de fratura coronorradicular sem exposição

pulpar, o controle deve ser feito 30 dias após a

restauração definitiva, através da radiografia periapical e

teste de vitalidade pulpar.

Controle

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes
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FRATURA RADICULAR

Características clínicas

    É uma fratura envolvendo a dentina, o cemento e a

polpa dentária. O dente parece estar alongado e está

normalmente deslocado para a face palatina. Pode ser

considerada uma luxação, afetando o ligamento

periodontal e o suprimento vascular da polpa dentária.

    A cicatrização está relacionada ao estágio de formação

radicular e extensão do deslocamento da porção

coronária do fragmento, podendo ocorrer por formação de

tecido duro (dentina e cemento), tecido conjuntivo

(células do ligamento periodontal), interposição de tecido

de granulação.

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes

IADT
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FRATURA RADICULAR

Características radiográficas

    Pode ser observada uma linha radiolúcida separando a

raiz em dois ou mais fragmentos quando há um grande

deslocamento do dente.

Tratamento

FRATURA DO TERÇO CERVICAL

Realizar 3 radiografias periapicais: 1 com paralelismo

(posicionador) -  1 com varição  vertical de +20° – 1 com

variação vertical de -20°.

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes

Limpeza da área com soro fisiológico;
Reposicionamento e estabilização do fragmento nos
dentes vizinhos com uma contenção flexível (4 meses);
Alívio oclusal;
Radiografia periapical.

Se existir um fragmento aderido ao periodonto:

Remoção do fragmento;
Como há exposição pulpar, seguir os mesmos passos de
“Fratura de Esmalte e Dentina com exposição pulpar”;
Exposição do limite subgengival da fratura por cirurgia
periodontal ou extrusão ortodôntica;
Tratamento endodôntico.

 Se o fragmento não possibilitar a reposição:
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Teste de sensibilidade pulpar positivo: restabelecer a

oclusão e proservação;

Teste de sensibilidade pulpar negativo: tratamento

endodôntico até a linha da fratura e proservação do

fragmento restante. Se necessário, remoção deste

cirurgicamente.

Reposicionamento do elemento e contenção flexível

por 4 meses;

Remoção da contenção e tratamento endodôntico até

a linha de fratura e proservação do fragmento restante.

Se necessário, remoção deste cirurgicamente.

FRATURA RADICULAR

Tratamento

 
FRATURA DO TERÇO CERVICAL E APICAL NÃO
ASSOCIADA À LUXAÇÃO DENTAL

FRATURA DO TERÇO CERVICAL E APICAL

ASSOCIADA À LUXAÇÃO DENTAL

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes
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Controle
    Clínico e radiográfico a cada 3 meses, durante 1 ano.

Nos casos de fratura do terço cervical, deve-se avaliar a

cada 30 dias nos 6 primeiros meses e a cada 6 meses

nos próximos 2 anos.

     Constatada a lesão periapical, tenta-se realizar tratamento

endodôntico ultrapassando a linha de fratura e colocando um

retentor intra-radicular para manter os fragmentos

posicionados. Se não for possível, tratar até a linha de fratura

e remover o terço apical cirurgicamente.

 Classificação das lesões das estruturas duras dos dentes
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CLASSIFICAÇÃO DAS
LESÕES DAS ESTRUTURAS
DE SUPORTE DOS DENTES

24



É uma injúria às estruturas de suporte dos dentes sem

presença de mobilidade ou deslocamento;

O dente apresenta sensibilidade acentuada a

percussão vertical e pode ocorrer sangramento e

edema na região do ligamento periodontal, no entanto

não apresenta hemorragia no sulco gengival.

CONCUSSÃO

Características clínicas

Características radiográficas

    O dente apresenta-se em posição normal no alvéolo.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes

Prof. Ms. Átila Rodrigues
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Alívio oclusal do dente afetado e monitoramento da

vitalidade pulpar;

Dieta pastosa/líquida por um período aproximado de 2

semanas;

Administrar analgésico para as primeiras 48 horas;

Bochecho com Clorexidina 0,12% por 2 semanas;

Se ocorrer mortificação pulpar: realizar penetração

desinfetante, medicação intracanal com Calen + PMCC

por no mínimo 45 dias, independente do número de

trocas necessárias.

CONCUSSÃO

Tratamento

Controle

    Clínico e radiográfico a cada 15 dias nos primeiros 2

meses. Após esse período, avaliar a cada 3 meses

durante 1 ano.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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É uma injúria às estruturas de suporte dos dentes, com

presença de mobilidade, mas sem sinais de

deslocamento;

O exame clínico revela leve mobilidade, sensibilidade

a percussão vertical e á mastigação. Como

consequência há injúria ao ligamento periodontal, com

possível hemorragia no sulco gengival.

SUBLUXAÇÃO

Características clínicas

Características radiográficas

    O dente apresenta-se em posição normal no alvéolo.

Prof. Ms. Átila Rodrigues

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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Alívio oclusal do dente afetado e monitoramento da

vitalidade pulpar;

Contenção flexível por até 2 semanas, caso haja uma

mobilidade acentuada;

Administração de analgésico para as primeiras 48

horas;

Bochecho com Clorexidina 0,12% por 2 semanas;

Se ocorrer mortificação pulpar: realizar penetração

desinfetante, medicação intracanal com Calen + PMCC

por no mínimo 45 dias, independente do número de

trocas necessárias.

SUBLUXAÇÃO

Tratamento

Controle

   Clínico e radiográfico a cada 15 dias nos primeiros 2

meses. Após esse período, avaliar a cada 3 meses

durante 1 ano.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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Deslocamento dos dentes numa direção diferente da

axial, acompanhado de fratura de paredes do osso

alveolar;

O dente apresenta-se imóvel, devido à sua posição de

travamento no alvéolo;

O ápice é frequentemente deslocado para a face

palatina e seu reposicionamento, às vezes, torna-se

difícil;

Há ruptura e compressão das fibras do ligamento

periodontal e comprometimento do suprimento

neurovascular da polpa;

Ao teste de percussão observa-se um som “metálico”

alto. Verificar o tempo do trauma, pois pode haver

dificuldade de reposicionamento do dente.

LUXAÇÃO LATERAL

Características clínicas

Prof. Ms. Átila Rodrigues

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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Reposicionar o dente luxado sempre que possível

utilizando os dedos polegar e indicador, tracionando-o

ligeiramente para oclusal e recolocando-o no alvéolo;

Reposicionamento dental seguido de contenção

flexível por 3 semanas.

LUXAÇÃO LATERAL

Características radiográficas

   O dente apresenta-se deslocado, com a porção apical

ou lateral do alvéolo vazias. Esses detalhes podem ser

mais bem observados em radiografia oclusal ou

excêntrica.

Tratamento

NOS CASOS DE NECROSE PULPAR:

Ápice fechado

- Realizar o tratamento
endodôntico após a
remoção da contenção
(Medicação intracanal com
Calen + PMCC).

Ápice aberto

- Apicificação seguido de
tratamento endodôntico;
- Administrar analgésico para
as primeiras 48 horas;
- Bochecho com Clorexidina
0,12% por 2 semanas.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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Havendo fratura alveolar: redução e imobilização;

Reposicionar o dente luxado sempre que possível

utilizando os dedos polegar e indicador, tracionando-o

ligeiramente para oclusal e recolocando-o no alvéolo;

Realizar contenção semi-rígida ou flexível durante 04

semanas;

Realizar alívio oclusal;

Se houver dificuldade em reposicionar o dente, pode-

se realizar a reposição ortodôntica, passado o

primeiro mês da avaliação.

LUXAÇÃO LATERAL

Controle

     Clínico e radiográfico de 1 a 2 meses, e a seguir a

cada 3 meses, durante 1 ano. Havendo necrose pulpar,

realizar tratamento endodôntico (medicação intracanal

com Calen + PMCC por, no mínimo 45 dias independente

do número de trocas necessárias).

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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É o deslocamento do dente em sentido apical. Esse

tipo de trauma normalmente é acompanhado por

fratura do processo alveolar. O diagnóstico é

dificultado quando da dentição mista, pois pode dar a

impressão de um dente em erupção;

A coroa dental apresenta-se encurtada e há presença

de sangramento gengival;

Geralmente ocorre ausência de sensibilidade ao

toque e mobilidade;

O teste de percussão apical sugere um som

“metálico”.

INTRUSÃO

Características clínicas

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes

Prof. Ms. Átila Rodrigues
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RIZOGÊNESE INCOMPLETA

Permitir a reerupção sem intervenção

(reposicionamento espontâneo) para todos os dentes,

independente do grau de intrusão;

Se não ocorrer nenhuma reerupção em 4 semanas,

iniciar o reposicionamento ortodôntico;

Monitorar a condição pulpar;

Pode ocorrer revascularização espontânea.

INTRUSÃO

Características radiográficas

   O dente apresenta-se deslocado apicalmente com

desaparecimento parcial do espaço do ligamento

periodontal.

Tratamento

 

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes

Em caso de necrose pulpar ou

reabsorção externa inflamatória, o

tratamento endodôntico deve ser

iniciado assim que a posição do dente

permitir.
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RIZOGÊNESE COMPLETA

Permitir a reerupção em dentes que intruíram menos

que 3 mm. Se não houver movimentação após 8

semanas, reposicionar cirurgicamente seguido de

contenção por 4 semanas. Não tendo ocorrido

anquilose, pode-se reposicionar ortodonticamente;

Intrusão de 3-7 mm: reposicionar cirurgicamente

(preferível) ou ortodonticamente;

Intrusão >7 mm: reposicionar cirurgicamente;

INTRUSÃO

Tratamento

 

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes

A polpa provavelmente sofrerá necrose em dentes

com rizogênese completa. Dessa forma, o tratamento

endodôntico com utilização de medicação de

corticoide e antibiótico ou pasta de hidróxido de cálcio

é recomendado e deverá ser iniciado 2 semanas após

ou assim que a posição do dente permitir.
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Controle

INTRUSÃO

  Avaliações clínicas e radiográficas são necessárias:

Após 2 semanas, 4 semanas (remoção de contenção), 8

semanas, 12 semanas, 6 meses e 1 ano. Após isso,

anualmente por pelo menos 5 anos.

  São comuns processos de reabsorção radicular
externa inflamatória ou por substituição na intrusão.
Complicações severas são observadas frequentemente
após 5 a 10 anos da injúria.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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É o deslocamento dos dentes em posição abaixo da

borda incisal dos dentes adjacentes, sem, porém,

estar totalmente fora do alvéolo;

Pode haver fratura  de paredes do osso alveolar;

O dente apresenta-se sensível ao toque e com alto

grau de mobilidade.

EXTRUSÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

Características clínicas

 

Características radiográficas

    Observar aumento do espaço do ligamento periodontal

e desnível com relação à borda incisal/oclusal dos dentes

vizinhos.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes

Prof. Ms. Átila Rodrigues
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Reposicionamento dental com pressão digital;

Estabilização com contenção semi-rígida por até 3

semanas;

Realizar alívio oclusal;

Administrar analgésico para as primeiras 48 horas;

Bochecho com Clorexidina 0,12% por 2 semanas;

Reavaliar periodicamente a manutenção da vitalidade

pulpar.

EXTRUSÃO

Tratamento

 

SE OCORRER NECROSE PULPAR:

  O tratamento endodôntico será indicado com medicação

intracanal com Calen + PMCC por, no mínimo 45 dias

independente do número de trocas necessárias.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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Realizar a radiografia dos tecidos moles;

Lavar a área com soro fisiológico;

Redução da fratura óssea (Manobra de Champret);

Reposicionar e estabilizar os dentes envolvidos nos

dentes vizinhos com uma contenção com fio rígido e

resina (deixar no mínimo 90 dias);

Realizar alívio oclusal;

Radiografar novamente;

Administrar analgésico para as primeiras 48 horas;

Realizar bochechos diários com clorexidina 0,12% por, no

mínimo, 2 semanas;

Encaminhar para avaliação com o Buco-Maxilo-Facial.

EXTRUSÃO

SE HOUVER MOBILIDADE:

Controle clínico e radiográfico

    A cada 30 dias nos 6 primeiros meses. Avaliar a cada 6

meses nos próximos 2 anos.

Em cada sessão deve-se realizar testes de sensibilidade
pulpar, buscar sinais como fístula ou edema, verificar
alterações cromáticas na coroa e tomar radiografias dos
dentes envolvidos. Constatada ausência de vitalidade
pulpar, realizar tratamento endodôntico.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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É o deslocamento total do dente para fora do alvéolo.

Como consequência há uma injúria no ligamento

periodontal, no epitélio de união, no cemento e na

polpa, assim como ocorre a interrupção da

vascularização no ápice radicular;

O alvéolo apresenta-se vazio ou preenchido com

coágulo. 

AVULSÃO

Características clínicas

Considerações biológicas

    Após o trauma, o ligamento periodontal e a polpa do

dente avulsionado sofrem isquemia, que é agravada pela

desidratação, exposição às bactérias ou irritantes

químicos. Esses processos podem danificar as células do

ligamento periodontal e da polpa, mesmo em curtos

períodos extra-alveolares.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes

Prof. Ms. Átila Rodrigues
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Medicação Sistêmica:

AVULSÃO

Tratamento imediato

- Amoxicilina 500 mg a cada 8 horas, durante 7 dias;

- Pacientes alérgicos a penicilina: Clindamicina 300 mg a

cada 6 horas, durante 7 dias;

- Vacina antitetânica.

Período extra-alveolar
menor que 30 minutos;
Cavidade alveolar intacta;
Meio de armazenamento
favorável, como: solução
fisiológica, leite ou na
própria boca;

Condições favoráveis
 

Período extra-alveolar
maior que 2 horas;
Presença de fratura na
cavidade alveolar;
Meio de armazenamento
desfavorável, como: à
seco, água

Condições desfavoráveis
 

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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Dente imerso por 3 minutos em clorexidina gel a 2%;

Bochecho de digluconato de clorexidina a 0,12%;

Anestesia local;

Limpeza do alvéolo com soro fisiológico para remover

o coágulo;

Lavagem do dente com soro fisiológico;

Reimplante com leve pressão digital. Caso detecte

resistência, investigar se há fratura que impeça o

reimplante e, em caso afirmativo, tentar reduzir a

fratura;

Contenção flexível com fio ortodôntico flexível 0.30, 

 fio de nylon 0.70 e 0.90 por até 14 dias.

AVULSÃO

Tratamento imediato

 

REIMPLANTE:

     Não reimplantar  nos casos de destruição extensa da
coroa, presença de doença periodontal ou
comprometimento sistêmico (imunossuprimidos, risco
de endocardite bacteriana).

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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Limpar a área afetada com spray de água, soro

fisiológico ou clorexidina 0.12%;

Suturar lacerações gengivais, especialmente na área

cervical;

Verificar radiograficamente se o dente foi

reimplantado na posição adequada;

Realizar contenção flexível por uma semana;

Administrar analgésico para as primeiras 48 horas;

Realizar bochechos diários com clorexidina 0,12% por

2 semanas.

AVULSÃO

Tratamento imediato

 

SE O DENTE JÁ FOI REIMPLANTADO:

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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AVULSÃO

Retornos 

 

RETORNO APÓS 10 A 14 DIAS: remoção da contenção.

RETORNO APÓS 14 DIAS: teste de sensibilidade pulpar.

Se positivo: proservação a cada mês até o 3º mês,

depois, a cada 6 meses por 2 anos e a cada ano após 2

anos.

Se negativo: retorno em 15 dias para reavaliação do

teste de sensibilidade pulpar. Em caso de ápice fechado,

iniciar o tratamento endodôntico, pois este resultado

indica que ocorreu necrose pulpar.

RETORNO APÓS 30 DIAS: teste de sensibilidade pulpar.

Se positivo: proservação a cada mês até o 3º mês.

Proservação a cada 6 meses por 2 anos. Proservação a

cada ano por 2 anos.

Se negativo: diagnóstico de necrose pulpar. Realizar o

tratamento endodôntico.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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Acesso coronário;
Preparo químico-mecânico: irrigação com solução de

NaOCl a 2,5%;
Irrigação final com soro fisiológico;
Medicação intracanal: o hidróxido de cálcio é recomendado
como medicação intracanal por até 1 mês, após pode-se
realizar a obturação;
Selamento coronário definitivo (resina composta).

     Após a formação da barreira apical, realizar a obturação e

restauração definitiva. A proservação deve ser feita a cada 6

meses, durante 5 anos.

Procedimentos para o tratamento endodôntico:
 

Controle

   Retorno a cada 3 meses para controle clínico e radiográfico.

Neste período, observar a necessidade da troca da

medicação quando houver evidência radiográfica da absorção

da medicação ou evidência de atividade reabsortiva, por 9 a

12 meses (tempo médio) para ocorrer o fim da apicificação.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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Realizar curetagem do alvéolo, limpeza com soro

fisiológico e sutura.

Sugestões de tratamento:

AVULSÃO

Tratamento mediato

 

NÃO REIMPLANTE

- Tratamento ortodôntico;

- Próteses adesivas;

- Mantenedores de espaço;

- Implantes dentários.

POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS

    Nos reimplantes dentários são comuns os processos

de reabsorções inflamatórias e por substituição,

ocorrendo na maioria das vezes a perda do dente.

   Em indivíduos jovens, de 7 a 12 anos, deve-se

considerar o crescimento alveolar, devendo  o reimplante

ser considerado questionável por haver grande

possibilidade de anquilose e subsequente interferência

neste crescimento (infra-posições).

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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COMUNICAÇÃO DA CAVIDADE ALVEOLAR

    É descrita como uma injúria no tecido periodontal de

sustentação e é uma consequência de uma luxação

(intrusiva ou lateral).  Deve-se apenas proservar o caso.

FRATURA DA CAVIDADE ALVEOLAR

    É comumente associada ao deslocamento do dente,

sendo mais comum seu aparecimento na avulsão e

luxação. São predominantemente vistas na região

superior.

   No exame de palpação é detectada a extensão da

fratura, encontra-se também mobilidade dos dentes

envolvidos. Nos achados imaginológicos são encontradas

linhas de fraturas bem definidas, utilizando radiografias

intraorais ou tomografias.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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FRATURA DO PROCESSO ALVEOLAR

  As fraturas do processo alveolar são predomi-

nantemente encontradas em pacientes adultos. A

localização mais acometida é a região anterior. São

facilmente diagnosticadas através do deslocamento ou

mobilidade do fragmento.

     Nos achados radiográficos são encontradas linhas de

fraturas nas radiografias extraorais e intraorais. As linhas

de fraturas estão localizadas em todos os níveis, desde o

osso marginal até o ápice radicular.

    No exame de palpação é detectada a extensão da

fratura, encontra-se também mobilidade dos dentes

envolvidos. O tratamento inclui redução,  imobilização e

fixação semi-rígida, por 4 semanas.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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FRATURA DA MANDÍBULA / MAXILA

  A fratura pode envolver a base da maxila ou da

mandíbula e frequentemente o processo alveolar, não

envolvendo a cavidade alveolar. Nas fraturas da

mandíbula há maior incidência na região de 3º molar,

seguido de canino, incisivos e pré-molares. 

    Clinicamente, detecta-se deslocamento de fragmentos

e alterações na oclusão. Geralmente ocorre uma

inflamação na linha de fratura.

  Nos achados radiográficos, detecta-se envolvimento

dental incluindo exposições intra e extraorais. As

radiografias panorâmicas são as mais utilizadas,

determinando o curso e linha da fratura. Pode ocorrer

necrose pulpar dos dentes envolvidos na fratura.

  O tratamento em crianças consiste em reposiciona-

mento dos fragmentos e interfixação maxilar.

 É importante o acompanhamento dos dentes

permanentes em desenvolvimento e sua preservação.

Deve-se administrar antibioticoterapia. Uma contenção

rígida interna deve ser indicada em casos de dentes na

linha de fratura.

 Classificação das lesões das estruturas de suporte dos dentes
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TRAUMATISMO À
GENGIVA OU MUCOSA

ORAL

25



LACERAÇÃO DA GENGIVA OU DA MUCOSA ORAL

    O diagnóstico consiste em determinar a extensão e a

presença de corpos estranhos. O exame radiográfico

pode determinar a presença de fragmentos, cálculos,

pedaços de vidro, etc.

    O tratamento consiste em administração de anestesia

local e limpeza do local com solução de soro fisiológico.

Em seguida, deve-se fazer a remoção de corpos

estranhos presentes na lesão. O reposicionamento da

gengiva e posterior sutura devem ser realizados. O

paciente deve ser orientado quanto à higiene oral e

prescrito o uso de bochecho de clorexidina 0,12% por 4 a

5 dias.

CONTUSÃO DA GENGIVA OU DA MUCOSA

     Nesses casos o essencial é a orientação ao paciente

quanto à higiene oral durante o período de recuperação.

ABRASÃO DA GENGIVA OU DA MUCOSA

    A abrasão da gengiva pode estar limitada apenas a

remoção de qualquer corpo estranho.

Traumatismo à gengiva ou mucosa oral
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