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RESUMO

Qualquer injúria de natureza térmica, química ou fisica que afete um
dente, é referenciada como trauma dental. Injúrias ao dente e à face de crianças jovens
são traumáticas não somente no sentido fisico como também no sentido emocional e
psicológico, levando à ansiedade e à angústia da criança e dos pais. As luxações dos

dentes anteriores deciduos são relativamente freqüentes na prática odontológica diária,
exigindo do cirurgião-dentista soluções funcionais, estéticas e psicológicas. A literatura
revela que 30 a 50% de todas as crianças sofrem trauma da dentição decidua,
entretanto a quantidade de estudos referentes ao tema

é bastante escassa,

diferentemente em relação à dentição permane:nte. Desta forma, o objetivo deste
trabalho é revisar exaustivamente a literatura da década de 90, e a partir dai sumarizar
os aspectos relacionados à classificação, diagnostico e tratamento do trauma da
dentição decidua em esquemas facilitadores do entendimento, com o intuito de
subsidiar a tomada de decisão por parte do clinico e do odontopediatra no manejo da
criança acidentada.

I INTRODUÇÃO

Com a tendência atual de declínio da doença cárie verificado nos países
desenvolvidos, e também em alguns países do Terceiro Mundo (no Brasil houve uma
queda em torno de 53% no índice de cárie, na idade dos 12 anos, em 10 anos), maior

atenção vem sendo alocada à questão do trauma dental.

Somado a este comportamento da doença bucal de maior prevalência, unia
crescente disponibilidade e acesso aos equipamentos de lazer com potencial de risco ao
trauma dental, vem incrementando sobremaneira o número de casos, principalmente
em crianças.

Qualquer injúria de natureza térmica, química ou fisica que afete um dente, é
referenciada como trauma dental. Injurias ao dente e à face de crianças jovens são

traumáticas não somente no sentido fisico como também no sentido emocional e
psicológico, levando à ansiedade e à angustia da criança e dos pais.

As luxações dos dentes anteriores deciduos constituem-se em patologia de

freqüente observação na prática odontológica, que impõe a necessidade de soluções
funcionais, estéticas e psicológicas. A literatura menciona que 30 a 50% das crianças
sofrem traumas dentais na dentição primaria. Ao mesmo tempo, é bastante dificil para

o clinico estabelecer um diagnóstico que leve a um tratamento adequado, devido ao
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comportamento inerente da criança e suas reações psicológicas e dos pais frente a
própria situação do acidente e da dor.

Traumatismos nos dentes são injúrias em que, diferentemente de outras partes
do corpo, os processos de cicatrização e reparo não acontecem logo após o acidente
0 resultado final proveniente de um dente traumatizado pode ser conhecido só ao final
de 5 anos (BATH, LI, 1990).

0 dentista deve saber lidar com traumatismos de dentes deciduos,
principalmente os incisivos, não só por afetar a aparência, habilidade de mastigação e
desenvolvimento da face, mas também pelo fato de poder levar à hábitos bucais
indesejáveis. É também notório que o trauma na dentição decidua pode interferir com
o desenvolvimento e erupção dos sucessores permanentes.

A quantidade de estudos disponíveis na literatura é bastante significativa em
relação ao traumatismo à dentição permanente, entretanto poucos estudos referem-se à
questão dos dentes deciduos. Ha uma carência de acompanhamentos longitudinais,
principalmente no que tange ao tratamento das luxações, o tipo de trauma mais
freqüente, e as possíveis sequelas advindas de determinados procedimentos por parte
do profissional.

Desta forma o objetivo deste estudo é realizar uma revisão exaustiva dos
trabalhos científicos publicados desde 1990, acerca dos seguintes tópicos relacionados
ao traumatismo da dentição decidua, principalmente das luxações: epidemiologia,
etiologia e fatores predisponentes, classificação, diagnóstico, tratamento e sequelas.
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Pretende-se ainda, a partir desta revisão bibliográfica, sumarizar os aspectos
relacionados à classificação, diagnóstico e tratamento do trauma da dentição decidua
em esquemas facilitadores do entendimento, corn o intuito de subsidiar a tomada de
decisão por parte do clinico e do odontopediatra no manejo da criança acidentada

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Epidemiologia

Não existe consenso acerca da frequência das injúrias traumáticas dentais. A

prevalência de trauma dental na dentição primária difere de estudo para estudo

e

de

pais para pais. Os resultados dos estudos variam demonstrando que de 4% a 33% de
todas as crianças sofrem injúrias traumáticas nos dentes deciduos (WILSON, 1995).
Outros autores também concordam com esta percentagem. SCHATZ, JOHO (1994),
afirmam que a prevalência de traumas dentais na dentição decidua varia de 4 a 30%.
KENWOOD, SEOW, apud SOPOROWSKI, ALLRED, NEEDLEMAN (1994),

relataram que 30% das crianças menores de 7 anos de idade tiveram em algum
momento, experiência de trauma na dentição decidua.

Em um estudo na cidade de Monterrey, México (SANCHEZ, GARCIAGODOY, 1990),

envolvendo 1.010 crianças de 3 a 13 anos de idade, os autores

chegaram aos seguintes resultados: para as crianças de 3, 4

e 5

anos de idade, as

percentagens de dentes traumatizados foram respectivamente, 66,7%, 72,2% e 26,5%

VON ARX (1993) afi rma que 45% de todas as crianças sofrem trauma em seus
dentes deciduos. Dez estudos prospectivos escandinavos mostraram que

30%

das
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crianças examinadas tinham sofrido trauma á. dentição decidua. Entretanto, ressalta que
um certo número de traumatismos passa desapercebido pois os pais não procuram
assistência, principalmente naqueles casos menos graves.

Em um estudo em que B1JELLA et al (1990), visitaram as residências de 576
crianças brasileiras de 10 a 72 meses de idade, foi demonstrado que 30,2 % da amostra
tinha sofrido traumatismo na dentição decidua. Em outro estudo, envolvendo 335
crianças da faixa etária de 42 a 60 meses de uma clinica privada, foi demonstrado que
15,4% dos pacientes tinham sofrido trauma em seus incisivos deciduos
(MORTELLITI, NEEDLEMAN, 1991). Tais diferenças devem-se a diversos fatores,
incluindo localização geográfica, métodos de coleta de dados e freqüência de registro
do trauma.

As variações em relação à localização geográfica podem ser atribuídas aos
diferentes sistemas de serviços de saúde. Países com sistemas de saúde socializados,
com acesso facilitado aos serviços, podem demonstrar prevalências mais altas em
relação ao trauma dental. Outro fator que pode influenciar em relação as prevalências
mais altas nestes locais, é a procura por tratamento a custo menor, já que em clinicas
privadas o custo pode muitas vezes não ser acessível.

Os estudos mostram também variações em relação ao sexo. Os meninos
sustentam um número levemente maior de injúrias que as meninas, na dentição
primária. A relação pode variar de 1,2 a 1,82 meninos afetados por 1 menina afetada
(WILSON, 1995). Para PAVARINE, GARIB (1993), os meninos apresentam quase
duas vezes mais injúrias que as meninas, entretanto atualmente e tendência parece estar
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caminhando para a igualdade devido ao aumento de crianças do sexo feminino que

estão praticando esportes anteriormente considerados exclusivos do sexo masculino.
Para ANTENUCCL GIANNONI, BALDI (1990), em média, os dois sexos são
igualmente atingidos.

Em um estudo realizado em Valparaiso, Chile (ONETTO, FLORES,
GARBARINO, 1994), envolvendo 227 indivíduos de 2 a 21 anos de idade, a
proporção de trauma relacionado ao sexo foi de 1,4:1 em favor dos meninos. Em outro

estudo na Suécia, citado por ANDREASEN, DAUGAARD-JENSEN (1991), os
meninos experimentaram mais trauma que as meninas.

Em um estudo envolvendo 222 crianças, foram encontrados 307 dentes

deciduos traumatizados (SOPOROWSKL ALLRED, NEEDLEMAN, 1994), e com
relação ao sexo os resultados demonstraram 1,7 meninos com trauma para cada
menina com trauma

Em relação A. idade de maior frequência de trauma, ha variações entre os locais
de estudo. 0 trauma da dentição decidua é pouco freqüente durante o primeiro ano de
vida, devido aos dentes estarem começando a erupcionar aos seis meses de idade, e

ainda os movimentos da criança em relação ao seu meio serem limitados. Com o
aumento das atividades fisicas da criança, ocorre o aumento da prevalência do trauma.
0 primeiro pico da incidência do trauma é entre 1 e 2 anos e o último ocorre aos 5
anos de idade (ANTENUCCI, GIANNONI, BALM, 1990) (iVIONTALVO-POLK,

KITTLE, 1993). Diversos estudos relacionam que a maior incidência ocorre entre o

12

nascimento e os 3 anos enquanto outros relatam que a média de idade em que o trauma
na dentição decidua ocorre é entre 3,6 e 4 anos (WILSON, 1995).

Para STEELMAN et al (1991), o trauma à dentição decidua é muito comum
entre 1,5 a 3 anos de idade, devido principalmente a falta de coordenação, levando as
quedas, resultando em trauma na região de cabeça e pescoço. No estudo sueco, citado
por ANDREASEN, DAUGAARD-JENSEN (1991), 22% das crianças que haviam
sofrido trauma dental eram da faixa-etária de 0 a 4 anos e 41% de 5 a 9 anos. Para
SOPOROWSKI, ALLRED, NEEDLEMAN (1994), em seu estudo envolvendo 222

crianças, a média de idade de crianças que sofreram traumatismos anteriores na
dentição decidua foi de 3,8 anos.

0 estudo de BIJELA et al (1990), mostrou que o trauma pode acontecer em

uma idade tão precoce quanto 5 meses, e que o grupo entre 10 e 24 meses de idade,
foi o que demonstrou maior prevalência de trauma, sem distinção significativa entre
meninos e meninas.

A maioria dos acidentes comprometem um só dente, embora hajam relatos de 2
ou mais dentes envolvidos em traumas. Os dentes mais comumente atingidos pelo
trauma são os incisivos superiores (ANTENUCCI, GIANNONI e BALD!, 1990)
(STEELMAN, et al, 1991), mais precisamente os centrais (BIJELA, et al, 1990)
(MONTALVO-POLK, KITTLE, 1993) (WILSON, 1995), com 70 a 80% dos casos

(VON ARX, 1990). Os incisivos laterais são acometidos em 10 a 20% dos casos e os
incisivos inferiores, de 1 a 6%. Os outros dentes deciduos são muito raramente
afetados (VON ARX, 1990).
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No estudo de SOPOROWSKI, ALLRED, NEEDLEMAN (1994), os incisivos
centrais estavam envolvidos em 80,8% dos casos. Os 19,2% restantes envolviam
incisivos laterais. A vasta maioria (91,2%) dos traumas ocorreram no arco superior, e
não houve diferença estatisticamente significativa entre os lados direito (52,1 0/0) e
esquerdo (47,9%) do arco.

Muitos estudos apontam, além das preferências de distribuição por sexo e
idade, também variações sazonais. A maioria dos acidentes aconteceram na primavera
e verão, com 61%, contra 39% do outono e inverno (SCHATZ , JOHO, 1994).

A maioria dos estudos são concordantes em relação as causas das injúrias
dentição primária e o local destas injúrias. Quedas e choques dos dentes contra objetos
rígidos são considerados as causas mais comuns de trauma dental em crianças jovens
São responsáveis por 31 a 90% das injúrias à dentição decidua, já que a criança tende a
cair quando está aprendendo a caminhar. Nesta fase elas estão experimentando novas
formas de mobilidade e atividades, entretanto sua coordenação motora é bastante
limitada. 0 local de ocorrência do trauma, numa percentagem de 44 a 65% dos casos,
é dentro da própria casa onde vive a criança (WILSON, 1995).

0 estudo chileno de ONETTO, FLORES, GARB ARINO (1994), demonstrou
que o local mais comum do trauma à dentição decidua foi o lar, com 68°A. dos casos. 0
estudo retrospectivo de SCHATZ, JOHO (1994), envolvendo 198 meninos e 102
meninas de 1 a 16 anos de idade, demonstrou que 43% de todos os traumas ocorreram
no lar, 34% na escola e 23% divididos entre esportes e acidentes automobilísticos.
Com relação ao sexo, algumas diferenças foram observadas com relação ao local do
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acidente. Envolvendo meninas, o locais de ocorrência mais freqüentes foram o lar e
também nos esportes individuais. Para os meninos, os esportes coletivos e acidentes
automobilísticos foram os eventos mais freqüentemente associados aos traumas

dentais.

Os tipos de trauma diferem bastante da dentição decidua para a permanente. As
luxações são o tipo de trauma mais encontrados na dentição decidua, enquanto

encontra-se uma alta percentagem de fraturas coronais
dentição permanente (SCHATZ,

e corono-radiculares na

JOHO, 1994) (SOPOROWSKI,

ALLRED,

NEEDLEMAN, 1994). 0 tipo de trauma está relacionado com a idade. Assim na
dentição decidua observa-se pequenas fraturas de coroa, mas as luxações prevalecem

devido a elasticidade do esqueleto facial e do periodonto nesta idade (ANDREASEN,
DAUGAARD-JENSEN, 1991) (WILSON, 1995).

Informações sobre a incidência e o tipo de trauma variam dependendo de onde
o estudo tenha sido realizado, por exemplo, em um serviço de saúde bucal municipal

ou a nível hospitalar. Enquanto nos primeiros as fraturas são mais comuns, nos últimos
prevalecem as luxações (HAYRINEN-IMMONEN et al, 1990). Para VON ARX
(1990 e 1993), as luxações são 3 a 4 vezes mais freqüentes que as fraturas dentais, na
dentição decidua.

Para WILSON (1995), as concussões são provavelmente as injurias mais
freqüentes, entretanto são raras vezes relatadas. Isto ocorre devido ao resultado do
trauma, que não leva ao sangramento, ou se este ocorrer, é em muito pouca
quantidade. Isto leva os pais a relutarem em levar seus filhos ao dentista por injurias
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que aparentemente terão poucas conseqüências. Assim como as concussões, as
subluxações devem estar sub-relatadas, pelas mesmas razões.

Intrusões são luxações relativamente comuns a dentição primária. As
subluxações laterais dos dentes deciduos são uma das formas mais comuns de trauma,
não requerendo na maioria dos casos, nenhum tratamento. Entretanto, estudos revelam
que as avulsões de dentes deciduos são relativamente infreqüentes. Outros tipos de
injurias estão associadas as avulsões: fratura da parede do alvéolo e injúrias aos lábios
são as mais freqüentes.

Para CRESPI (1992), as luxações de dentes deciduos são muito comuns e
compreendem mais de 60% de todos os tipos de trauma em crianças jovens. Segundo

o autor, as intrusões são o resultado de quedas de crianças jovens e pré-escolares, e
são o tipo de trauma mais comum na dentição decidua. As luxações acontecem devido
a delicadeza do osso alveolar de pacientes pediátricos (VON ARX, 1993) (SCHATZ,
JOHO, 1994), ao grande volume de dentes em relação ao osso na dentição decidua e
mista e as raizes curtas dos dentes deciduos. Este Ultimo fator, até certo ponto, devido
ao processo fisiológico de reabsorção (VON ARX, 1993). A idade da criança é uma
variável que influi no tipo de injúria: o deslocamento dental é típico na dentição
primaria, enquanto na dentição permanente, as fraturas são mais freqüentes. 0 tipo de
trauma está estatisticamente relacionado à sua etiologia. Acidentes de bicicleta levam
mais facilmente as intrusões e avulsões, enquanto acidentes relacionados a esportes
estão mais relacionados as luxações laterais, quando comparados a outras causas
(SOPOROWSKI, ALLRED, NEEDLEMAN, 1994).

I()

ONETTO, FLORES, GARBARINO (1994), em seu estudo, encontraram os

seguintes resultados: a injúria mais comum foram as luxações (deslocamento lateral e
extrusões) com 26%, intrusões com 21% e concussões e subluxações com 18%.

OLIVEIRA et al (1995), enfatizam que em estudos retrospectivos, injúrias
como concussões, intrusões, extrusões e luxações laterais podem ter seus indices de
prevalência reduzidos pois os sinais e sintomas não estão evidentes na época do exame.
Segundo os autores, não existe consenso a respeito do tipo de injúria traumática mais
usual em dentes deciduos. Para alguns as subluxações, onde ocorre mobilidade sem
deslocamento seriam as mais comuns, enquanto para outros, seriam as intrusões. Para
MONTAVO-POLK, KITTLE (1993), as concussões são o tipo de trauma mais

encontrado, concordando com WILSON (1995).

Em um estudo epidemiológico de trauma citado por SOPOROWSKI,
ALLRED, NEEDLEIVIAN (1994), envolvendo ambas as dentições, relataram-se os
seguintes resultados:
a) 50% das subluxações envolveram a dentição decidua;
b) 28% de todas as injúrias eram luxações; 72% das quais envolviam a dentição
decidua;
c) 7%

de todos os traumas eram intrusões, 85% das quais envolviam dentes deciduos

0 estudo de BIJELLA et al (1990), envolvendo crianças brasileiras, mostrou

que a subluxação foi a injúria mais encontrada (30,05%), seguida por subluxação com
fratura (21,07%), fratura de coroa (18,23%), hiperemia pulpar (7,55%), fratura
radicular (6,20%), intrusão (4,40%) e avulsão (1,57%).
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BATH, LI (1990), estudando os produtos de consumo relacionados As injúrias
traumáticas nos dentes tratados em emergências de hospitais dos Estados Unidos,

relataram que 61% dos traumas encontrados eram relacionados a avulsões.
Aproximadamente 42% destes traumas ocorreram em crianças abaixo dos 5 anos de
idade, o que implica, segundo os autores, na dentição decidua.

Nos casos de avulsão, os incisivos superiores são os dentes mais
freqüentemente envolvidos. A maioria delas acontece com um único dente, entretanto
há relatos de avulsões múltiplas (WILSON, 1995).

No estudo mexicano de SANCHEZ, GARCIA-GODOY (1990), o tipo de
trauma mas freqüente na dentição decidua foi a fratura de esmalte, com 58,5% dos
casos. Estes resultados podem diferir de outros, pois em estudos retrospectivos, as
concussões, intrusões, extrusões e luxações podem ter seus sinais e sintomas

desaparecidos no momento do exame.

A prevalência de fraturas complexas com exposição pulpar varia de 0 a 3,2%
em incisivos deciduos. Isto ocorre devido ao grande tamanho da câmara pulpar.
Devido a pouca frequência, estes casos têm recebido pouca atenção na literatura
cientifica (MONTAVO-POLK, KITTLE, 1993).

0 tempo levado até a procura por tratamento está fortemente relacionado com
o nível educacional dos pais e também o conhecimento acerca do serviço odontológico

existente (ONETTO, FLORES, GARBARINO, 1994) GARCIA-GODOY (1987),
citado por esses autores relata que 39% dos pacientes procuram por tratamento no dia
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do acidente e 38% de 1 a 7 dias após. No estudo dos autores, 61% das crianças
buscaram por tratamento nas primeiras 24 horas após o acidente.

História de acidentes prévios ao acidente em questão, um importante tópico
relacionado a. capacidade biológica de resposta ao novo trauma, quase não tem sido
investigado em estudos epidemiológicos.

2.2 Etiologia e fatores predisponen[tes

Nos primeiros anos de vida, as causas mais comuns são as quedas (SPINOSA,
1990) (CRESPI, 1992) (MONTALVO-POLK, KITTLE, 1993) (PAVARINE,
GARIB, 1993) durante as tentativas de andar, urna vez que a criança, nesta fase ainda
não possui um perfeito controle motor. A ausência de coordenação e insuficiência de
reflexos protetores são motivos de aumento de casos na idade corresponde ao inicio de
independência das crianças. 0 choque contra bordas de mesas e cadeiras, contra
objetos duros, no ambiente doméstico são importantes razões de traumatismos (VON
ARX, 1990). As quedas predominam como a principal causa de trauma tanto em
grupos de crianças mais jovens, quanto nas com mais idade, entretanto estas últimas
experimentam mais trauma por impacto e colisão que as primeiras. 0 osso jovem
apresenta urna composição que resulta em menos resistência ao deslocamento dental.
Assim sendo, a dentição decidua sofre mais corn luxações, resultando em intrusões,
avulsões, extrusões e mobilidade excessiva (SPINOSA, 1990) (ANDREASEN,
DAUGAARD-JENSEN, 1991).
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A casa e a escola são os locais mais comuns de ocorrência de trauma dental.
Na idade pré-escolar e escolar, as quedas provocadas por brincadeiras em patios de
colégios, acidentes de bicicleta, patins,

skates e prática

de esportes têm determinado

traumatismos (PAVARINE, GARIB, 1993) (ONETTO, FLORES, GARBARINO,
1994).

Outras causas freqüentes incluem violência, acidentes de tráfego, quedas contra
objetos e acidentes de bicicleta. Esportes individuais e coletivos também contribuem
para o trauma dental (ONETTO, FLORES, GARBARINO, 1994). MODESTO et al
(1993), citam quedas, acidentes de automóvel, bicicleta, pratica de esportes como

maiores causas de traumas. No estudo de SOPOROWSKI, ALLRED, NEEDLEMAN
(1994), as causas dos traumas eram conhecidas, na grande maioria dos casos (96,4%):

quedas levaram à maioria das luxações (71,6%), seguido por acidentes de bicicleta
(11,5%), acidentes relacionados a esportes (3,7%), e o restante 13,2% por causas

diversas. Para os casos de avulsão, as causas mais significativas são as quedas contra
objetos rígidos (WILSON, 1995).

BATH, LI (1990), listaram produtos de consumo ou atividades associadas com
traumatismo dental tratados em emergências hospitalares. Os produtos/atividades com

maiores percentagens de envolvimento foram: bicicleta (13,99%), escadas/degraus
(11,11%), pisos/carpetes/tapetes (9,64%). Outros utensílios e locais, como mesas,

cadeiras, bordas de camas, banheiras e chuveiros, piscinas e prática de beisebol,
basquetebol e skate, também foram citadas
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No grupo de pacientes especiais, observa-se maior frequência de traumatismos
nos portadores de deficiência mental e em pessoas com paralisias cerebrais.

Entre os fatores predisponentes, a má -oclusão com sobressaliência maxilar,
protrusão de incisivos superiores e a falta de proteção labial favorecem a ocorrência de
traumatismos dentais (PAVARINE, GARIB, 1993) ANTENUCCI, GIANNONI,

BALD! (1990), relacionam também acentuado overjet, incompetência labial, mordida
aberta, macrodontia, prognatismo e apinhamento dental como fatores predisponentes

Segundo

ANDREASEN, DAUGAARD-JENSEN (1991),

um fator

predisponente importante é o grande overjet, com o risco de trauma muitas vezes

aumentado quando o overjet for maior que 6 mm. Fatores que podem aumentar o risco
incluem também a inclinação dos incisivos superiores e a falta de proteção dos
incisivos pelos lábios

SOPOROWSKI, ALLRED, NEEDLEMAN (1994), relatam em seu estudo,

que a média de overjets das crianças que tinham sofrido trauma era de 3,0 mm
(variando de 0 a 10 mm), enquanto a média de overbites foi de 45,9% (variando de 0 a
100%). A classificação de molares na amostra mostrou a seguinte distribuição: 66,1%

de degrau mesial ou topo a topo, 32,2% degrau distal e 1,7% Classe III. Houve uma
relação estatisticamente significativa entre intrusões e overjets: crianças que tinham

sofrido trauma resultando em intrusão tinham um overjet significativamente maior
(4,2mm) que aquelas que haviam sofrido avulsdo (2,1mm). Isto pode ser devido a uma

susceptibilidade dos incisivos com grande overjet de terem suas bordas incisais mais
vulneráveis a uma força apical direta paralela ao longo eixo do dente. Parece não haver

aumento de risco de trauma por luxações em crianças com má -oclusões tipo Classe II
de Angle.

Também o hábito de sucção exagerada, que provoque protrusdo dos incisivos
deciduos, com conseqüente incompetência para fechamento dos lábios, favorece a
incidência de traumas dentais (VON ARX, 1990 e 1993).

2.2.1 Mecanismo de ação

Com relação ao mecanismo de ação das forças que levam ao trauma,
ANTENUCCI, GIANNONI, BALDI (1990), classificam em:
Direto: o evento traumático age diretamente sobre o elemento dental;
Indireto: age através do osso maxilar ou através de um objeto arremessado contra o
dente.

Fatores a serem considerados:
a) Dimensão e velocidade do corpo contundente: um objeto pequeno dotado de grande
velocidade produz mais freqüentemente lesão no tecido duro do dente, enquanto um
objeto grande, porém com pouca velocidade, produz mais facilmente lesões
periodontais, como as luxações;
h) Elasticidade do corpo contundente: quanto mais elástico for o corpo contundente,
mais freqüentes são as luxações e as fraturas alveolares, menos freqüentes são as
fraturas coronárias;
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c) Dimensão e forma do objeto contundente: objetos pequenos produzem mais
facilmente fraturas coronais pois concentram em uma regido pequena toda a energia de
que são dotados. Ao contrário, com objetos de dimensões maiores, provoca-se lesões
mais freqüentes nos tecidos de sustentação;

d) Angulo de impacto: importante na determinação da linha de fratura do tecido duro
do dente. Se o impacto vier em uma angulação de 90 0 em relação ao dente,
normalmente verifica-se uma linha horizontal de fratura.

Um fato critico para a determinação do tip° de luxação parece ser a força do
impacto. Em intrusões, a direção do deslocamento segue usualmente, o longo eixo do
dente.

Os incisivos deciduos superiores apresentam uma curvatura labial proeminente
para o terço apical da raiz. Este detalhe anatômico é importante desde que uma força
direcionada ao longo eixo do dente dirige o ápice do dente para cima e para vestibular.

0 movimento seria análogo à penetração de uma agulha de sutura curva através de um
tecido mole a ser suturado.

Como o germe do permanente desenvolve-se por lingual em relação ao ápice
da raiz do deciduo, e os movimentos axiais intrusivos freqüentemente seguem a
curvatura labial da raiz, o germe do permanente muitas vezes não é atingido
Ocasionalmente, um impacto inciso-lingual resulta em deslocamento palatal do

deciduo. Neste caso a posição final do dente intruido pode comprometer o germe do
sucessor, levando à seqüela de desenvolvimento do permanente (CRESPI, 1992)

Quando uma força é aplicada 6. superficie lingual da coroa de um incisivo
deciduo, a raiz do deciduo é movida em direção palatal, causando trauma ao dente

permanente em desenvolvimento. Em casos onde a força é aplicada à superficie
vestibular, há menos chance de distúrbio do permanente (MONTALVO-POLK,
KITTLE, 1993).

A direção da força exerce um papel importante no tipo de trauma resultante.
As atividades de crianças mais jovens usualmente consiste em corridas e formas de
brincar e jogar, não supervisionadas, enquanto crianças com maior idade usualmente
participam de atividades organizadas com objetos arremessados (frisbees e bolas) ou
com raquetes e outros instrumentos utilizados em jogos. Quedas contra o solo ou
contra objetos geram uma força reciproca contrária, enquanto objetos arremessados no
ar normalmente geram forças laterais.

Avulsões, intrusões e extrusões podem ser resultado de forças incidentes sobre
o longo eixo da raiz, envolvendo o ligamento periodontal, resultando então, em
prejuízo a ele ou ao osso adjacente, ao invés da estrutura do dente em si. Ao contrário,

as forças que geram uma luxação lateral são dissipadas dentro da estrutura da raiz,
sobre o centro de rotação, predispondo o dente á. fratura de raiz. No estudo de
SOPOROWSKI, ALLRED e NEEDLEMAN (1994 ), houve uma associação

estatisticamente significativa entre fratura de raiz e luxação lateral, pelos motivos
acima descritos.

2.3 Classificação

Segundo FRIED, ERICKSON (1995), as injurias traumáticas têm sido
classificadas de diversas formas. Uma maneira fácil e largamente aceita é subclassificar
em condição que afeta o dente, que são as fraturas, e condição que afeta o periodonto,
que são as luxações. Dai surgem algumas definições:

Concussão: definida como sensibilidade do dente devido ao trauma, sem perda de
mobilidade normal. 0 dente pode ficar sensível à percussão após o trauma.

Subluxação: aumento da mobilidade do dente devido ao trauma, sem deslocamento.

Luxação: definido como deslocamento do dente traumatizado. Pode ocorrer em
diversas direções: labial, palato-lingual, mesial, distal, por extrusdo, por intrusão, ou
combinação das anteriores. 0 deslocamento completo do dente de seu alvéolo é
chamado de avulsão.

VON ARX (1990) divide o trauma em fi-aturas e luxações. As luxações são
bem mais comuns na dentição primária devido a elasticidade do osso alveolar nesta
fase. São divididas em subluxações, luxações parciais e totais e intrusões.

Nos casos de subluxação, o dente encontra-se no alvéolo, mas com mobilidade.
Nos casos de luxação total ou avulsão, o dente é completamente deslocado de seu
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alvéolo, podendo haver contato ainda com a gengiva através das fibras periodontais. A
intrusão é um deslocamento axial do dente para dentro do alvéolo. As fraturas
coronárias são normalmente perpendiculares ou diagonais ao longo eixo do dente. As

fraturas corono-radiculares podem levar A. exposição pulpar, mas as fraturas somente
radiculares acontecem muito raramente.

ANTENUCCI, GIANNONI, BALDI (1990), definem as luxações da seguinte

forma:

Subluxação: lesão do tecido de sustentação, com aumento de mobilidade do elemento

dental, sem contudo deslocá-lo.

Luxação com vestibularização ou lingualização do elemento dental: o dente se posta

por lingual ou vestibularmente, após fratura do bordo alveolar.

Luxação extrusiva: dente avulsiona parcialmente

Luxação intrusiva: dente se coloca apicalmente, penetrando no osso alveolar.

Avulsão: dente sai completamente do alvéolo.

SANCHEZ, GARCIA-GODOY (1990), utilizam a classifi cação de GARCIAGODOY para injúrias traumáticas nos dentes.

Classe 0: Esmalte trincado.
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Classe 1: Fratura do esmalte.
Classe 2: Fratura amelo-dentindria.
Classe 3: Fratura coronária com exposição pulpar.
Classe 4: Fratura amelo-dentino-cementária sem exposição pulpar.
Classe 5: Fratura amelo-dentino-cementaria com exposição pulpar.
Classe 6: Fratura radicular.
Classe 7: Concussão.
Classe 8: Luxação (deslocamento).
Classe 9: Deslocamento lateral.
Classe 10: Intrusão.
Classe 11: Extrusdo.
Classe 12: Avulsão.

2.4 Diagnostico

Para se chegar ao diagnóstico adequado com relação ao trauma dental, uma

boa história do evento e a história médica devem ser obtidas juntamente com o estado

neurológico e psicológico da criança. As circunstâncias e o momento do acidente são
registrados. A compreensão do espaço e do tempo em relação ao momento do
acidente dão uma primeira idéia sobre o estado de consciência da criança após

acidente (VON ARX, 1990).

o
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0 dentista deve acalmar tanto a criança como seus pais, para que uma
avaliação global possa ser realizada, inclusive sobre a necessidade de referenciar o

paciente para cuidados mais emergentes que

o trauma dental. Uma avaliação

neurológica deve ter prioridade sobre o tratamento dental. A perda de consciência é

um dos sinais mais importantes de que possa ter havido uma comoção. Neste caso,
deve-se providenciar internação hospitalar e atenção médica.

CROLL et al, apud

WILSON (1995), relataram uma forma rápida e

sistemática de avaliação neurológica que pode ser realizada por dentistas, que inclui:
obtenção da historia de perda de consciência, cianose, capacidade de apreensão de

objetos, obtenção dos sinais vitais, eventual desobstrução de vias aéreas, observação
de sinais de rinorréia ou otorréia, observação das habilidades motoras e de
comunicação, teste de nervos craniais.

Avalia-se também outros problemas como ossos fraturados,

sangramento

excessivo, ou sinais de abuso com a criança. Caso detecte-se qualquer sinal positivo de
dano neurológico ou injúrias fisicas além do campo de atuação do cirurgião-dentista,
deve-se indicar a criança para o serviço apropriado. Adicionalmente deve-se obter toda
a historia médica e o esquema de imunização da criança para se avaliar a necessidade
de antibioticoterapia profilática ou imunização antl-tetânica. STEELMAN et al (1991),
ressaltam que na revisão da historia médica, a observação dos movimentos oculares, de

assimetrias faciais e dos movimentos mandibulares são também fundamentais.

Se as injúrias limitarem-se à regido oro-facial e se estão dentro da capacidade
do dentista, o tratamento deve então iniciar-se.
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Os pais devem ser informados da possibilidade de necessidade de contenção da

criança, principalmente se for muito jovem, para que se possa avaliar corretamente a
extensão do trauma (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991) (WILSON, 1995).

A avaliação clinica envolve exames extra e intra-bucais. Através da limpeza e

remoção de possíveis corpos estranhos e tecidos necróticos, obtém-se visibilidade
suficiente para avaliar os dentes deciduos e tecidos adjacentes. Qualquer abrasão ou

laceração dos lábios deve ser documentada. Intraoralmente, os dentes devem ser
avaliados com relação a qualquer fratura, deslocamentos, ou interferências oclusais.
Avalia-se a mobilidade, tanto vertical quanto horizontal e sensibilidade à percussão.

0 exame não se completa antes das radiografias. Elas são necessárias para a
documentação acerca do estado inicial logo após a injúria. A radiografia dental é um
dos recursos mais importantes para auxiliar no diagnóstico. Técnicas radiograficas
estandardizadas que permitam sua reprodutibilidade, utilizando posicionadores de
películas são absolutamente necessárias tanto para o tratamento do trauma quando
para o seu controle em exames posteriores (ANDREASEN, DAUGAARD-JENSEN,

1991) (MONTALVO-POLK, KITTLE, 1993). Em todos os casos, radiografias são
fundamentais e as incidências laterais ou sagitais são extremamente úteis para
identificar a relação ântero-posterior do ápice da raiz do deciduo em relação à cortical
vestibular e germes dos sucessores permanentes. Tais incidências são obtidas
justapondo-se uma película oclusal na face da criança e direcionando-se o raio X
central perpendicularmente ao filme, através do longo eixo do dente. 0 tempo de

exposição deve ser o utilizado em incidências periapicais, aumentando-se em 50%

29

Mais dificeis de serem interpretadas, radiografias oclusais e periapicais também
podem auxiliar na determinação da proximidade do incisivo intruido com o germe
sucessor. Observam-se nas radiografias, situações de fraturas, deslocamentos,
formação ou reabsorção radicular, volume da polpa, relação do deciduo com o germe
do permanente e outras condições que possam afetar o sucesso do tratamento
(WILSON, 1995).

Após o acidente, o diagnóstico deve ser feito levando-se em consideração a
preocupação com a segurança da dentição permanente. Para isto deve-se certificar que

o incisivo deciduo deslocado invadiu ou não o foliculo do permanente em
desenvolvimento e controlar a cicatrização na area traumatizada de modo a evitar um
dano secundário ao germe permanente. A determinação da posição do ápice da raiz do
deciduo intruido pode freqüentemente ser feita pelo clinico. Se a coroa está visível,
pode-se imaginar a posição da raiz através da angulação da coroa. Muitas vezes o

ápice está palpável na mucosa bucal como resultado da perfuração da cortical óssea
vestibular (CRESPI, 1992). Entretanto, o exame radiografico adequado é fundamental
para o diagnóstico correto. Dois fatores são significativos: a dimensão da imagem
radiografica do incisivo intruido e a orientação simétrica dos germes dentários
permanentes. Um incisivo intruido que tenha invadido o foliculo do permanente, tem
sua imagem afastada da fonte de raios X, tonando-se alongado, enquanto um incisivo
intruido vestibularmente (d distância do foliculo do permanente) torna-se reduzido
imagem radiografica (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991) (CRESPI, 1992).

Segundo FRIED, ERICKSON (1995),
documentação) deve ser feito em passos seqüenciais:

o

diagnóstico

(incluindo a
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a) Anamnse, história médica e de saúde; tempo desde a ocorrência do acidente;
indicações para vacina anti-tetânica e outros medicamentos; necessidade de referência
para outro profissional;
b) Avaliação neurológica, devido a importância do diagnóstico precoce para evitar
danos mais graves e se necessário buscar atendimento médico;
c) Exame clinico de cabeça e pescoço, observando-se contusões, lacerações ou
abrasões, que deverão ser diagnosticadas e tratadas, ou o paciente ser referenciado
para outros profissionais. Observa-se também os movimentos mandibulares (dores e
desvios) e possíveis fraturas ósseas;
d) Exame bucal dos tecidos moles da boca e garganta; presença ou não de corpos
estranhos. Exame dental: presença de todos os dentes, fraturas, subluxações ou
luxações dentais; fraturas ósseas;
e) Exame radiografico para o diagnóstico inicial e para o controle; documentação para
questões de segurança profissional ou apólices de seguros. Radiografias de rotina
devem ser realizadas: oclusal, lateral, periapical, de tecidos moles;
O Documentação fotográficas antes e após o tratamento. A documentação fotográfica
tem sido relatada como necessária para o plano de tratamento assim como para o
controle e avaliação posterior.

Os autores todos concordam com a necessidade de sempre se alertar os pais
sobre a possibilidade de sequelas após a ocorrência de uma trauma a dentição decidua.

2.5 Tratamento

A apresentação clinica de trauma na dentição decidua é variada e requer uma
variedade de formas de tratamento. 0 clinico deverá ter conhecimento do prognostico
das várias modalidades de tratamento, pois so assim terá condições de optar pelo mais
eficaz.

Diversos são os fatores a serem considerados: tipo e severidade do trauma,
maturidade do dente, o tempo decorrido desde o acidente, envolvimento ósseo. Em
todos os casos os pais devem conhecer completamente as opções de tratamento e seus
respectivos prognósticos.

0 tratamento de fraturas complexas de coroa geralmente consiste em
exodontia, assim como em casos de fraturas de raiz. Todavia, fragmentos de raiz como
menos de 2 - 3 mm e não moveis podem ser deixados para serem reabsorvidos
fisiologicamente.

Em casos de fraturas de coroas de decicluos com exposição pulpar, muitos
autores acham que todos os esforços possíveis devem ser feitos para preservar a
vitalidade da polpa através de capeamento pulpar ou pulpotomia. Isto torna-se muito
importante quando a exposição pulpar acontece antes do fechamento do ápice
radicular. Este procedimento permitirá o desenvolvimento radicular e fechamento
apical Todavia, em diversos casos o tratamento de escolha de muitos autores é a
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exodontia, devido a falta de colaboração por parte de crianças muito jovens
(WILSON, 1995).

Embora em dentes permanentes, o capeamento ou pulpotomia com hidróxido
de cálcio sejam os tratamentos de eleição, em deciduos a literatura não afirma

o

mesmo. RAM, HOLAN (1994), entretanto, relatam caso clinico onde realizaram
pulpotomia aplicando após a excisão de parte da polpa coronal, pasta de hidróxido de
cálcio e posterior restauração com compósito, de um incisivo deciduo fraturado com
exposição pulpar, raizes incompletas e ápices abertos, em um menino de 14 meses de
idade. A criança foi sedada através da inalação de óxido nitroso, não havendo desta
forma, problemas de cooperação e comportamento. Vinte e uma semanas após o
tratamento,

o dente não apresentava sensibilidade à percussão,

e tampouco

descoloração ou excesso de mobilidade. 0 tecido mole adjacente ao dente
traumatizado encontrava-se sadio. A radiografia periapical demonstrou uma clara
ponte de dentina apical ao hidróxido de cálcio, e continuação do desenvolvimento
radicular.

Existem algumas alternativas de tratamento para fraturas complexas de coroas
de deciduos com exposição pulpar. MC TIGUE, citado pelos autores, advoga a
pulpotomia com formocresol para dentes deciduos onde a exposição pulpar aconteceu
há horas e a polpa ainda encontra-se vital. 0 formocresol é um medicamento indicado
para os casos onde as raizes já estão completamente desenvolvidas. Não permite
portanto, o fechamento de apices em dentes jovens e incompletamente desenvolvidos.
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Acredita-se que o hidróxido de cálcio leva a. reabsorções internas quando usado
em pulpotomia de deciduos onde a exposição tenha se dado pelo processo carioso
Isto se deve, provavelmente, devido as respostas inflamatórias presentes na polpa
radicular. Assim o hidróxido de cálcio não é eficaz na formação da ponte de dentina
em polpa inflamada, estando sua recomendação restrita as pequenas exposições
mecânicas ou traumáticas, onde as condições de resposta favorável sejam ótimas.

Para HOLAN, TOPF, FUCKS (1992), o tratamento dos incisivos deciduos não
vitais é ainda controverso, embora aceite-se a endodontia dos posteriores. Alguns
autores advogam exodontia, outros recomendam endodontia com uma pasta
reabsorvivel. Um terceiro grupo de autores deixam a escolha para o dentista, após
julgamento clinico. ANDREASEN, citado por esses autores, menciona

o risco

potencial de defeitos no esmalte do sucessor pelo uso de materiais tóxicos para
preenchimento do canal do deciduo. Também MC TIGUE, sugere como causa de
possíveis defeitos, sobre-instrumentação do canal do deciduo. COLL et al, citados no
mesmo trabalho, relataram que de 14 dentes tratados endodonticamente, 2
desenvolveram defeitos hipoplásicos, porém citam que o trauma sobre os deciduos foi
de severidade pouco considerável.

No estudo de HOLAN, TOPF, FUCKS (1992), foram analisados 117 incisivos
centrais permanentes de 115 crianças de 8 a 12 anos. A prevalência de defeitos de
esmalte no grupo da amostra que teve os deciduos traumatizados extraídos ou não
tratados foi semelhante, enquanto no grupo da amostra que teve os dentes deciduos
traumatizados tratados endodonticamente, a prevalência de defeitos no esmalte dos
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permanentes foi de 2 ou 3 vezes maior que os grupos anteriores, dependendo do tipo
de defeito.

Todavia, os autores consideram que a preservação de dentes deciduos
traumatizados não vitais com tratamento endodõntico, oferece vantagens significativas
sobre a sua exodontia prematura.

Com relação ao tratamento dos traumas que resultam em luxações dos dentes
deciduos, os autores revisados ressaltam o seguinte:

Concussão: o exame clinico requer avaliação cuidadosa do dente traumatizado, em
busca de sinais de mobilidade. Radiograficamente busca-se avaliar quaisquer sinais de
rompimento do espaço da membrana periodontal. Se nenhuma anormalidade for
encontrada, não haverá necessidade de tratamento, mas a proservação do caso deve
ser efetuada (WILSON, 1995) (FRIED, ERICKSON, 1995).

Subluxação: apesar do exame clinico poder revelar alguma mobilidade, se o exame
radiográfico não demonstrar interrupção do espaço da membrana periodontal, nenhum
tratamento estará indicado, além dos procedimentos de proservação de rotina. Embora

o prognostico destes casos seja favorável, um estudo de RAVN, apud WILSON
(1995), demonstrou que 10% dos dentes subluxados necessitaram posterior exodontia
devido a suspeita de necrose pulpar, enquanto 48% dos dentes demonstraram
obliteração do canal. Para FRIED, ERICKSON (1995), as opções de tratamento
incluem desde nenhum, alivio oclusal, ferulização por aproximadamente 10 dias, até
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exodontia. 0 julgamento clinico apropriado, levando em consideração os diversos
fatores descritos acima levará à melhor modalidade de tratamento.

Subluxação lateral: a coroa normalmente é deslocada lingualmente e o ápice
vestibularmente, fora do contato com o germe do dente permanente, diminuindo assim
a possibilidade de lesão. Se não houver interferência com a oclusão e se o dente não
estiver excessivamente solto, não haverá necessidade de qualquer tratamento. Com o
passar dos meses, a pressão da lingua e dos lábios reposicionardo o dente.
ANDREASEN, ANDREASEN (1991), relatam de 1 a 2 meses. Se houver
interferência oclusal, o clinico poderá reposicionar o dente delicadamente, e assim dar
melhor conforto à criança. A subluxação lateral pode estar associada com fratura do
osso alverolar. Neste caso deve-se reposicionar o dente e ferulizar para pemitir o
reparo ósseo, levando de 4 a 6 semanas. Deve-se monitorar o dente avaliando a
possibilidade de anquilose. Se não houver fratura óssea, o dente deve ser deixado
como está desde que não interfira com a oclusão, ou ainda, reposiciona-se com ou sem
ferulizacdo, ou ainda pode-se removê-lo (WILSON, 1995).

Em situações mais raras, por exemplo, quando a criança cair com algum objeto
na boca, o dente luxado lateralmente é deslocado em direção oposta, com o ápice
sendo forçado em direção ao foliculo do dente permanente. Neste caso, o tratamento
de escolha é a exodontia, a fim de evitar prejuízo ao dente permanente. Poucos dados

estão disponíveis na literatura a respeito do prognostico de dentes deciduos luxados
lateralmente (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991).
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Extrusdo: os dentes extruidos devem ser examinados clinica e radiograficamente para
se detectar evidência de fratura tanto da raiz quanto do osso alveolar, ou para se
evidenciar prejuízos ao dente permanente em desenvolvimento. Poucos dados estão
disponíveis acerca do tratamento definitivo ou prognostico para estas injurias. As
extrusões podem causar interferências oclusais. Se o dente foi levemente extruido de
seu alvéolo, e não está extremamente móvel, um reposicionamento delicado pode ser
possível, desde que se faça o monitoramento por longo período de tempo (SPINOSA,
1990). Se

o dente for pouco deslocado, reposiciona-se

e feruliza-se

por

aproximadamente 10 dias. Se estiver muito deslocado, ou estiver proximo do período
da exfoliação, a exodontia é o tratamento de escolha (FRIED, ERICKSON, 1995). Se
o dente estiver extruido ao ponto de estar extremamente móvel, então o tratamento de
escolha deve ser a exodontia. Alguns autores como ANDREASEN, apud WILSON
(1995), prescrevem que o dente extruido deve geralmente ser extraído.

Intrusão: KAUFMAN, KEILA, WASERSPRUNG (1990), afirmam que o tratamento

de luxações intrusivas de dentes deciduos não está claro. Há recomendação de terapia
conservadora, entretanto se o ápice do dente deslocado for de encontro ao germe do
dente permanente, deverá ser removido.

Segundo WILSON (1995), dentes intruidos devem ser avaliados tanto clinica
como radiograficamente a fim de se detectar fraturas tanto da raiz como do osso
alveolar, a direção do deslocamento, e os prejuízos ao dente permanente em formação
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Para CRESPI (1992), os cuidados na fase aguda e na fase crônica das luxações

intrusivas pode ser problemático. O prognóstico está diretamente relacionado à
severidade do trauma e ao estágio de desenvolvimento do dente no momento.

A consideração mais importante em se tratando de incisivos deciduos intruidos
é determinar a posição final do dente intruido e sua proximidade com o germe em

desenvolvimento do permanente. E de crucial importância saber se o deciduo intruido
invadiu o foliculo do permanente.

Normalmente o dente intruido permanece de forma vestibularizada em relação
ao germe do permanente sucessor. Isto ocorre pelo fato de o germe estar localizado

lingualmente em relação A. raiz do dente deciduo, e devido a inclinação vestibular do
incisivo central superior deciduo (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991). Assim, a
maioria das raizes dos dentes deciduos intruidos são forçados em direção à tábua

óssea vestibular, como resultado de um impacto de direção axial. Nestes casos, a reerupção do dente deciduo ocorre normalmente, dentro de um prazo máximo de 6
meses após o acidente. ANDREASEN, ANDREASEN (1991), relataram de 2 a 4
meses após a intrusão, enquanto CRESPI (1992), fala em 4 a 6 meses após o trauma

Orientação aos pais é extremamente necessário no sentido de redobrarem os cuidados
com higiene da regido afetada. Todavia, se nenhum sinal de reerupção aparecer após 3
a 4 semanas, o dente deciduo deve ser extraído (SPINOSA, 1990). A exodontia está
recomendada quando ao exame radiográfico observa-se alterações na reabsorção

radicular externa ou interna, presença de calcificações pulpares, espessamento do
ligamento periodontal e radiolucidez periapical. isto leva a crer na desintegração

pulpar associada à inflamação. Assim sendo, a osteite periapical associada pode
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prejudicar o dente permanente. Quando não há a reerupção do dente intruido dentro
do prazo esperado, ou se há evidência de lesão do germe, deve-se realizar a exodontia.

WILSON (1995), esclarece sua pouca experiência com dentes reeruptados com
sucesso. Menciona que dentes com mais da metade da coroa intrusionada, raramente
reerupcionam (SPINOSA, 1990), ou tornam-se necróticos dentro dos 6 primeiros

meses, e devem ser extraídos. Também em crianças com hábitos linguais ou digitais,
parece haver dificuldade para a reerupção. Alguns dos dentes intrusionados entram em
rotação, levando à erupção em oclusão traumática.

Todavia se a coroa do dente deciduo intruido for deslocada labialmente, o
ápice da raiz estará deslocado lingualmente e chocará com o germe do dente

permanente em desenvolvimento. Radiograficamente a raiz do dente deciduo aparecerá
alongada em comparação com o dente adjacente A radiografia oclusal pode confirmar

o diagnóstico (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991). Se houver suspeita clinica de

contato com o germe do dente permanente, e se tal suspeita for confirmada através de
uma radiografia lateral anterior, o dente deciduo deve ser removido (FRIED,
ERICKSON, 1995). Nos casos onde a força intrusiva leva o dente deciduo à zona
folicular do germe do permanente, a remoção do deciduo é fundamental para aliviar a
pressão dentro do tecido folicular (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991) (CRESP1,
1992). Extremo cuidado deve ser tomado durante os procedimentos de extração para
não causar mais injúrias ao permanente sucessor (SPINOSA,

1990). A técnica

cirúrgica de remoção deverá ser extremamente cautelosa para evitar o deslocamento

do germe sucessor. Somente forceps devem ser utilizados, segurando o dente intruido
pelas faces proximais, para evitar o deslizamento apical do forceps, ao longo da coroa
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na Area folicular. Uma vez apreendido, o incisivo deslocado deve ser levantado para
fora de seu alvéolo em uma direção labial e axial Pode-se aplicar uma pressão digital
para reposicionar as laminas ósseas deslocadas e realizar uma única sutura para
aproximar o tecido gengival vestibular e lingual, estreitando-se a entrada do alvéolo
(ANDREASEN, ANDREASEN, 1991) (CRESPI, 1992) (OLIVEIRA et. al, 1995).

Estudos clínicos em humanos realizados por ANDREASEN, RAVN em 1970,
apud WILSON (1995), demonstraram diferença não significativa em relação
frequência de distúrbios de desenvolvimento na dentição permanente, quando os
dentes deciduos intruidos eram mantidos ou extraídos. Desta forma, o tratamento mais
conservador é favorecido, até que novos estudos comprovem o contrário. Entretanto,
nos casos da extração não estar indicada, deve-se ter em mente a possibilidade de
infecção provocada pela impacção, na Area traumatizada. A placa pode ser a
fornecedora de microorganismos para esta infecção e os sinais incluem tumefação,
hemorragia espontânea, formação de abscesso e febre. Se tal acontecer, deve-se
proceder a exodontia do referido dente intruido, auxiliado por antibioticoterapia
adequada (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991). Exodontia também está indicada
quando o dente intruido tiver perfurado totalmente a cortical vestibular, permanecendo
somente no tecido mole. Quando o dente intruido penetrar na cortical vestibular, longe
do germe do permanente e estiver com pouca mobilidade, pode ser mantido. Não se
deve ainda esquecer a possibilidade de se ter que extrair o dente no momento em que o
paciente procurou atendimento logo após o acidente. Entretanto este procedimento
deve ser de dificil execução, tanto do ponto de vista cirúrgico quanto do ponto de vista
comportamental da criança (CRESPI, 1992). Urna grande percentagem de dentes
reerupcinados sofrem necrose pulpar. Neste caso, deve-se esvaziar o canal e proceder
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o tratamento endodôrttico com obturação à base de pasta de óxido de zinco e eugenol
reabsorvivel. Se for detectado reabsorção severa da raiz, concomitantemente com
necrose pulpar, deve-se considerar a exodontia.

Avulsão: se o paciente não se apresenta de posse com o seu dente avulsionado, todos
os esforços devem ser realizados com o intuito de localizá-lo. Na dentição primária,
todavia, radiografias intrabucais muitas vezes revelam que a suspeita de um dente
avulsionado, é na realidade um caso de dente intrusionado.

Se o dente não for localizado, radiografias dos pulmões, abdômen e cabeça
devem ser tomadas com a finalidade de revelar se o dente foi engolido, aspirado ou
intruido dentro da cavidade nasal. Nestes casos deve-se encaminhar o paciente para o
especialista adequado

Reimplante de dentes deciduos avulsionados têm sido relatado por alguns
autores (ANTONNUCI, GIANNONI, BALDI, 1990) (KAWASHIMA, PINDEDA,
1992), entretanto diversos clínicos e estudiosos não advogam este procedimento
(HENRY, JERREL, 1990) (SPINOSA, 1990) (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991)
(STELLMAN et al, 1991) (BELANGER, KLUEDER, 1992) (KILLIAN, 1993)
(WILSON, 1995). Uma razão para a não indicação deste procedimento é a possível
falta de colaboração por parte da criança. KILLIAN (1993) acrescenta a possibilidade
de aspiração do dente por parte da criança. Outra preocupação, talvez mais
significativa, é a possibilidade de interferência com o dente permanente sucessor, pois

o coágulo pode ser forçado na Area do foliculo do dente em desenvolvimento. A
necrose pulpar subsequente ao reimplante, associado ao processo inflamatório
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resultante, também interfere junto ao germe do permanente. A alta possibilidade do
dente deciduo sofrer anquilose é outro fator que contra-indica o reimplante
(SPINOSA, 1990).

Geralmente, o tratamento das luxações de dentes deciduos é planejado em
função da proximidade das duas dentições, já que isto representa um risco de
transmissão do impacto do trauma à dentição permanente em desenvolvimento. A
estratégia de tratamento é ditada pela segurança à dentição permanente. Assim sendo,
a escolha do procedimento recai muitas vezes sobre a extração do dente deciduo
luxado. A perda prematura dos incisivos deciduos não leva a maiores problemas de
espaço para o permanente sucessor (ANDREASEN apud WILSON, 1995), entretanto
erupções lingualizadas ou vestibularizadas podem ocorrer. Atrasos na erupção de
aproximadamente um ano geralmente ocorre se a perda do deciduo aconteceu em
estágios iniciais de desenvolvimento. Erupção prematura do permanente sucessor é
rara, a menos se o deciduo estiver em época avançada de reabsorção.

Esplintagem de dentes deciduos luxados normalmente não é realizada por uma
série de razões. 0 trauma, em sua maioria ocorre em crianças de 3 anos de idade ou
menos, e a cooperação pode ser um problema. A maioria das crianças não suporta o
tempo necessário para se realizar um esplintagem de forma correta. Outro fator a ser
considerado é o tamanho das coroas clinicas dos dentes deciduos, dificultando o
condicionamento ácido e o sistema de unido da resina, especialmente em presença de
sangramento. Por Ultimo, o osso da criança é tão esponjoso e maleável, que uma vez o
dente reposicionado, o dentista usualmente pode remodelar o osso em volta do dente,
com uma delicada pressão digital, levando o dente a permanecer relativamente estável.
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Existe uma grande confusão em relação ao custo-beneficio do tratamento do
trauma na dentição decidua, se comparada com o tratamento na dentição permanente,
fato este devido as raras experiências e estudos neste campo.

A escolha entre aceitação sem tratamento algum, reposição e extração de
dentes deciduos luxados não foi ainda estabelecida.

Como somente

10% das estratégias de tratamento disponíveis para

traumatismo dental nas dentições primária e permanente estão cientificamente
documentadas, é necessário uma forte campanha de pesquisa nesta Area.

2.5.1 Monitoramento

Os autores apontam que dentes deciduos que tenham sofrido trauma devem ser
monitorados periodicamente, para possibilitar o diagnostico precoce de patologia

periapical ou pulpar que leve ao prejuízo do desenvolvimento normal do permanente
sucessor (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991) (OLIVEIRA et al, 1995). É muito
importante o monitoramento adequado de um defile que tenha sofrido trauma, pois as

seqüelas podem variar da normalidade (sem seqüelas), sem sintomatologia alguma, até
perda do dente (FRIED, ERICKSON, 1995). Todos os traumatismos na dentição

decidua, resultantes em deslocamento dos dentes devem ser acompanhados, devido a
possibilidade de uma necrose pulpar, que afeta aproximadamente 50% de todos os
casos de dentes deslocados (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991)
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Embora tenha-se relatado parâmetros básicos

de acompanhamento de

complicações tardias dos traumas dentais, não foi ainda estabelecido o período mais

apropriado das rechamadas para monitoramento. Os autores sugerem para o
acompanhamento, um exame clinico e radiográfico 1 e 2 meses após a ocorrência da
lesão, para determinar a re-erupção espontânea do dente deslocado e complicações
pulpares iniciais, e após 1 ano, para diagnosticar complicações pulpares posteriores e

eventual malformação do sucessor permanente (WILSON, 1995)

Quanto mais severo for o trauma, menor deve ser o tempo entre as chamadas
para monitoramento. Por exemplo, para um dente luxado que tenha sido ferulizado, o
paciente deve ser chamado 7 a 10 dias após a remoção da férula e depois de 3 a 4
semanas, três e seis meses. Futuras avaliações a cada seis meses.

A razão principal para reexaminar o paciente é monitorar para que nenhum
problema que tenha surgido após o tratamento, possa prejudicar o desenvolvimento do
permanente. Analisa-se a mobilidade do dente,

descolorações,

sensibilidade

percussão e sinais de infecção, clinica e radiograficamente.

Se o dente permanecer com mobilidade anormal, pode estar em sobre-oclusão,
que deve ser aliviada e o paciente ser mantido corn dieta liquida ou pastosa, ou ainda,

necessitar ferulização.

Se a infecção estiver presente, avaliado clinica e radiograficamente, deve-se
proceder a exodontia.
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Se a mobilidade decrescer a zero, sem movimentação fisiológica, o dente

poderá estar anquilosado e deverá ser removido.

Dor espontânea, ou associada ao estimulo calor ou frio, é indicativa de
degeneração pulpar estando indicado a terapia endoantica. No caso de dor

espontânea, deve-se extrair o dente.

Em visitas posteriores, deve-se proceder testes de sensibilidade à percussão
para avaliar anquilose. Pode-se também tentar o teste de vitalidade, mas em crianças,
ambos são pouco confiáveis, e podem ser utilizados somente como coadjuvantes
Radiografias periapicais devem ser realizadas para monitorar o desenvolvimento,
reabsorção e/ou sinais de infecção.

O prognostico geral de dentes deciduos traumatizados é incerto devido às
poucas pesquisas a respeito do risco de trauma ao germe dentário permanente.
Entretanto, tanto a idade na ocasião da lesão quanto o tipo de luxação parecem
influenciar a dentição permanente.

2.6 Seqiielas

2.6.1 Para a dentição decidua

De acordo com os resultados do estudo de SOPOROWSKI, ALLRED,
NEEDLEMAN (1994), parece que os dois grupos com a maior chance de não
sofrerem sequelas durante o primeiro ano após o trauma são as crianças de 2 anos ou
menores, e crianças de mais de 5 anos de idade. Isto é devido ao estágio de
desenvolvimento das raizes dos incisivos no momento do trauma. 0 tempo
aproximado de fechamento das raizes destes dentes é aos 2 anos de idade, enquanto a
reabsorção começa aproximadamente aos 5 anos. Nos dois casos citados acima, os
ápices estão abertos com um feixe vdsculo-nervoso maior entrando no forame apical
da raiz. 0 maior índice de problemas de sequelas foi observado na faixa-etária de 2-3
anos, onde os apices estavam mais maduros. 0 prognóstico para os dentes
permanentes após trauma dos deciduos, é melhor quando os Apices estão ainda
imaturos.

Um achado signi ficativo deste estudo foi que 56,8% dos dentes anteriores
deciduos luxados não apresentaram nenhuma sequela. Houve entretanto urna
associação estatisticamente significativa entre o tratamento realizado quando do
trauma e sequelas em casos de luxações laterais. R eposicionamento do dente em uma
luxação lateral aumenta o risco de necrose pulpar, pois o ligamento periodontal pode já
estar traumatizado e edematoso, aumentando a pressão já existente sobre o feixe
vdsculo-nervoso do dente, aumentando a chance de isquemia e necrose. Em casos de
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luxação severa, requerendo reposicionamento, o ligamento pode já estar traumatizado
a ponto de desenvolver necrose pulpar, não sendo portanto, o reposicionamento em si
a causa da necrose. Por outro lado, dentes intruidos reposicionados, têm menor chance
de tornarem-se necróticos, pois o reposicionamento alivia a compressão apical,
diminuindo a possibilidade de isquemia, permitindo uma possível reanastomose.

Segundo WILSON (1995), existe pouca chance de seqüela para o dente
deciduo, como resultado de uma injúria de concussão, isoladamente.

As sequelas resultantes de intrusão de dentes deciduos variam segundo os
autores. Os maiores cuidados em relação ao tratamento dos dentes deciduos intruidos
é em relação à prevenção de sequelas ao dente sucessor permanente.

Em um estudo de RAVN apud WILSON (1995), 91% dos dentes deciduos
intruidos reerupcionaram, enquanto a obliteração pulpar ocorreu em 34% dos casos. 0
estudo não demonstrou resultados concernentes à necrose pulpar. A maioria dos
dentes reerupcionados mantiveram sua vitalidade e tiveram sua reabsorção normal
Entretanto alguma necrose pulpar deve ocorrer. e neste caso, o dente deve ser
extraído.

Um dente traumatizado pode ter sua coloração alterada durante semanas após
o trauma, mesmo quando a injúria tiver sido minima. Mudanças de cor após trauma é
um fenômeno bem conhecido e ocorre freqüentemente (ANDREASEN, 1981,
SCHRODER, WENNBERG, GRANATH, 1977 apud WILSON, 1995) Existem
entretanto, controvérsias a respeito destas mudanças de cor . Algumas alterações de
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coloração são respostas fisiológicas as injúrias, enquanto outras podem indicar um
processo patológico que requer tratamento. 0 dente deciduo traumatizado pode
tornar-se róseo, amarelo ou cinza. 0 dente primário róseo indica reabsorção interna e
usualmente precisa ser extraído. 0 dente amarelado indica normalmente calcificação

pulpar, raramente desenvolvem necrose pulpar, não havendo necessidade de qualquer
tratamento. Este dente esfolia de forma normal. Descolorações acinzentadas são as
mais controversas em relação ao seu significado e tratamento, se necessário.

As

descolorações acinzentadas estão levemente mais relacionadas com alterações
pulpares. A maioria dos casos de dentes com descoloração acinzentada demonstraram
evidência de inflamação periapical em 1 a 2 meses após o trauma. Se a coloração
acinzentada permanecer, todavia com as estruturas

periodontias normais, novos

exames devem ser realizados 6 e 12 meses mais tarde.

Atenção especial deve ser tomada naqueles dentes onde a única alteração
patológica é a alteração de cor, não havendo nenhuma evidência radiografica de
rarefação periapical. Diversos estudos revelaram que a maioria dos dentes deciduos
com alteração de cor não desenvolvem sinais clínicos ou radiograficos de infecção e
esfoliam no tempo esperado (JACOBSEN,

SANGNES, 1978; SCHRODER,

WENNBERG, GRANATH, 1977; SONIS, 1987, apud WILSON, 1995). Em outro
estudo, KENWOOD e KIN SEOW apud WILSON (1995), observaram que dois

terços dos dentes deciduos retornaram á. sua cor normal dentro de um período de 6
meses. Entretanto outros estudos clínicos (JOHNSON, 1989, SOXMAN, NAZIF,

BOUQUOT, 1984, apud WILSON, 1995) demonstraram que as polpas extirpadas de
dentes deciduos apresentaram sinais de necrose nos primeiros 8 meses após o trauma.
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Para WILSON (1995), o tratamento destes casos esta aberto à discussão, pois
não há dados suficientes para se saber se qual a terapia mais segura em relação ao

dente sucessor em desenvolvimento (se exodontia, endodontia ou mera observação)
Entretanto, somente a descoloração do dente deciduo após um trauma

não é

suficiente para justificar uma intervenção pulpar. Uma questão a ser considerada é o
nível de sucesso da terapia endodemtica para dentes traumatizados, já que segundo a

autora, a percentagem de sucesso para as pulpotomias utilizando-se formocresol e de
76% a 86%, e para as pulpectomias utilizando-se oxido de zinco e eugenol é de 78%.
0 tratamento endodemtico por si so, como indutor de distúrbios de desenvolvimento

da dentição permanente é ainda uma questão a ser considerada.

SOPOROWSKI, ALLRED, NEEDLEMAN (1994) demonstraram em seu

estudo, que somente 51,4% da amostra teve acompanhamento pós-tratamento para
verificação de seqüelas. 0 tempo médio de acompanhamento daquelas crianças que

tiveram monitoramento foi de 4,3 anos. Cinqüenta e cinco por cento dos traumas
demonstraram não resultar em nenhuma sequela, 26,3% dos dentes traumatizados
necrosaram, 10,5% demonstraram degeneração por calcificação e 7,9% tornaram-se
anquilosados. A prevalência dos vários tipos de sequelas não estavam estatisticamente

associados com o tipo de luxação.

A necrose pulpar dos incisivos primários é a complicação pós-traumática mais
freqüente. 0 seu diagnostico é baseado na rarefação óssea periapical, constatada
radiograficamente. A mudança de cor, como discutido anteriormente, não é um

indicador confidvel para o diagnostico, que pode ser realizado de 6 a 8 semanas após a
injúria. Um problema terapêutico, entretanto, poderia ser durante este período de
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observação, se a necrose pulpar ocasiona ou não prejuízo ao germe do permanente.
Entretanto um estudo realizado em macacos (ANDREASEN, 1978 apud WILSON,
1995), mostrou que necrose e inflamação pertapical dos incisivos primários, de
duração de 6 semanas não causam distúrbios de desenvolvimento nos sucessores
permanentes. Então, um tempo de 1 a 2 meses de observação está justificado para a
diagnose da necrose pulpar.

Na dentição primária, a obliteração do canal radicular e câmara pulpar é
também uma sequela freqUente das injúrias de luxação. Primeiramente a maioria destes
dentes mostram uma coloração acinzentada passando após para amarelada,
concomitantemente com evidência radiografica de obliteração do canal. Esta
obliteração não interfere com a reabsorção fisiológica da raiz e o permanente
erupciona sem problemas. Necrose pulpar secundaria pode ocorrer com uma
frequência reportada de 10 a 13% dos casos.

Outra complicação da luxação de dentes deciduos

e permanentes é a

reabsorção de raizes. Três tipos de reabsorção podem ocorrer: reabsorção da
superficie, reabsorção por substituição e reabsorção inflamatória. A reabsorção interna

é rara de se encontrar na dentição decidua. Em uni estudo (KENWOOD, 1989, apud
WILSON, 1995), demonstrou-se que 7,2% dos dentes deciduos traumatizados,
tiveram reabsorção externa e somente 1,5% reabsorção interna.

Dificuldades de linguagem como resultado da ausência do dente anterior
deciduo podem ocorrer, sendo indicado para estes casos, reconstrução protética.
mesmo pode ser indicado para problemas estéticos , principalmente por insistência dos

pais. Perda de espaço por ausência precoce dos incisivos deciduos, tanto por avulsão
ou extração, ocorre raramente (ANDREASEN, ANDREASEN, 1991)

A perda prematura de dentes anteriores deciduos podem levar à erupção
retardada do permanente, mesialização ou distalização dos dentes adjacentes causando
perda de tamanho de arco, levando a problemas ortodônticos futuros (STEELMAN et
al, 1991).

Segundo MORTELLITI, NEEDLEMAN (1991), trauma dental está incluído
entre as possíveis causas de reabsorção atípica da raiz do deciduo. Em um estudo dos
autores, envolvendo 335 crianças da faixa etária de 42 a 60 meses, dos pacientes que
tinham historia de trauma, 23,4% tinham reabsorção atípica da raiz, comparado com
17,1% daqueles que não tinham história de trauma. Todavia, esta diferença não foi
estatisticamente significativa.

De toda maneira, o estudo concluiu que se hábitos bucais estiverem associados
a historia anterior de trauma, há um aumento significativo de prevalência de reabsorção
atípica de raiz.

De uma forma geral, prejuízos à dentição decidua como resultado de um
trauma, tem sido raramente estudado, contrastando com o grande número de estudos
relacionados à dentição permanente. Por isso, o trauma nos dentes deciduos deve ser
bem acompanhado e monitorado pelo fato de se ter poucos dados a respeito. A
influência de fatores peculiares, como a reabsorção da raiz, não estão ainda bem
esclarecidos.

2.6.2 Para a dentição permanente

Diversos estudos demonstram uma frequência relativamente alta de distúrbios
na dentição permanente em função de trauma na dentição decidua, com variação de
12% a 69% dos casos (WILSON, 1995).

Trauma à dentição primária pode causar dano ao desenvolvimento do dente
sucessor permanente, levando a uma série de mal formações. As coronárias incluem
descoloração, descoloração com hipoplasia do esmalte, dilaceração e mal formação de
dentes tipo odontoma. Complicações radiculares incluem duplicação, dilaceração,
paralisação parcial ou completa da raiz. Erupção ectópica ou impacção podem ocorrer
após trauma severo ao dente em desenvolvimento (NAGATANI, MATHIEU, 1994).
ANTENUCCI, GIANNONI, BALDI (1990), ressaltam que embora pouco freqüente, é
possível a lesão do germe do permanente

fundamental avisar aos pais desta

possibilidade e da eventual necessidade de intervenção futura. A destruição do germe
dentário, a hipoplasia do esmalte, a deformação da coroa e raiz, o mal posicionamento
dental, retardo de erupção e a retenção tem sido relatados como possíveis seqüelas.

De acordo com HOLAN, TOPF, FUCKS (1992), trauma no incisivo deciduo
pode levar ao prejuízo para o desenvolvimento do permanente sucessor. 0 tipo de
trauma à dentição decidua tem sido relacionado aos distúrbios da dentição permanente.
Intrusão e avulsão do incisivo deciduo causam o efeito mais sério na dentição
permanente, com mais de 50% dos permanentes demonstrando alterações de
desenvolvimento. Subluxação e extrusdo têm resultado em 25% a 33% de dentes
permanentes com distúrbios. A intrusão do dente deciduo é o tipo de trauma que leva
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ao efeito mais danoso ao permanente, independentemente do estágio de
desenvolvimento em que esteja (BEN-BESSAT apud OLIVEIRA et al, 1995),
exigindo do dentista extrema cautela no tratamento destes casos. Para ANDREASEN
apud VON ARX (1993), a relação entre o tipo de trauma à dentição decidua e a
frequência de sequelas à dentição permanente, mostra percentagens ligeiramente
diferentes: 69% de mal formação após intrusão, 52% após avulsão, 34% após luxação
parcial e 27% após subluxação. A avulsdo, extrusão ou intrusão normalmente
traumatizam os tecidos adjacentes ao germe do permanente, inclusive

o epitélio

odontogênico, interferindo na mineralização final do esmalte. Embora estas lesões
sejam esbranquiçadas, produtos sangüíneos resultantes do trauma podem penetrar
nestas lesões, causando descoloração. A hipoplasia do esmalte inclui a descoloração do
esmalte e/ou defeitos da sua superficie. A hipoplasia afeta quase sempre a superficie
vestibular da coroa e varia de pequenas manchas à grandes areas. Estes distúrbios
podem ser diagnosticados radiograficamente antes da erupção. 0 tratamento

é

relativamente simples, através de restaurações com compósitos.

No estudo de SOPOROWSKI, ALLRED, NEEDLEMAN (1994), foi possível
avaliar os sucessores permanentes em 55% dos casos de dentes deciduos luxados. Os
dentes sucessores demonstraram defeitos hipoplásicos em 7,7% dos casos. Intrusões
resultaram em hipoplasia do sucessor em 17,4% dos casos, comparado com 7,1% das
luxações laterais e 5,7% das avulsões. Todavia, estas diferenças não foram
estatisticamente significativas. Não houve associação significativa entre

o tipo de

tratamento realizado e hipoplasia do sucessor permanente, tanto para os casos de
luxações laterais quanto intrusões. Similarmente não houve associação significativa
entre necrose e hipoplasia do sucessor permanente.
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Desde que 90% do trauma à dentição decidua afeta os incisivos superiores, as
afirmações seguintes servem para a premaxila (VON ARX, 1991 e 1993).

Os germes dos incisivos superiores permanentes encontram-se por palatal e
muito próximos às raizes e ápices dos incisivos deciduos. 0 incisivo lateral permanente
está localizado atrás do incisivo central permanente, portanto um pouco mais
protegido contra forças traumáticas labiais.

Qualquer deslocamento protrusivo dos dentes deciduos, leva a um movimento
palatal de suas raizes, afetando a porção vestibular do germe do permanente em
desenvolvimento, ou mesmo deslocando-o.

Intrusão dos deciduos pode prejudicar diretamente os germes dos permanentes,
em desenvolvimento. A relação anatômica entre os dentes primários e permanentes
explica o fato de a maioria dos distúrbios de desenvolvimento afetarem a coroa dos
permanentes em suas superficies vestibulares (WILSON, 1995).

A mal formação mais freqüente encontrada em dentes permanentes após
trauma de seus predecessores é a hipoplasia do esmalte (MONTALVO-POLK,
KITTLE, 1993). Sabe-se que a amelogênese ocorre em três processos básicos: Iformação da matriz do esmalte; 2- mineralização desta matriz; 3- maturação préeruptiva dos cristais Qualquer prejuízo aos ameloblastos pode causar mal formação do
esmalte, pois eles são irreparáveis, e uma vez a formação do esmalte iniciada, não
haverá mais divisão celular. Após a mineralização da matriz do esmalte, a maturação
pré-eruptiva da matriz leva A. formação de substância ameloblástica definitiva. A
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hipoplasia do esmalte pode também acontecer durante este processo, mesmo se o
dente deciduo tiver sofrido o trauma após a parada da atividade ameloblástica (VON
ARX, 1991 e 1993). Para WILSON (1995), quanto mais jovem for o paciente no
momento do trauma, mais freqüente e mais severa é a seqüela na dentição
permanente. Quando a injúria acontece nas fases iniciais de desenvolvimento, a
formação do esmalte pode ser seriamente afetada. Em estágios mais tardios, defeitos
morfológicos e de erupção podem ocorrer.

Também, o desenvolvimento de infecção após trauma do deciduo pode ser
também uma grande ameaça à dentição permanente

A estratégia de tratamento do traumatismo da dentição decidua deve ser
adotada sempre tendo-se em mente a segurança do dente permanente. As diversas
modalidades de tratamento, como

o reposicionamento, extração

ou terapia

endodõntica e antibiótica podem influenciar no prognóstico para a dentição
permanente. Embora o trauma 6. dentição decidua seja relativamente freqüente, poucos
estudos têm analisado o prognóstico destas injúrias em relação ao prejuízo ao germe
do permanente.

Qualquer trauma durante os estágios de desenvolvimento ameloblástico pode
alterar a formação do esmalte levando à descoloração branca ou amarela-marrom com
ou sem dilaceração da coroa. Descolorações internas ou opacidades do esmalte podem
acontecer e aparecem como demarcações de mudança de cor no esmalte. Tais
mudanças ocorrem mais freqüentemente nas superficies vestibulares dos incisivos
superiores, tendo o paciente a idade de 2 a 7 anos, no momento do trauma. Estas areas
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são normalmente brancas, com 0,5 mm de diâmetro, sem defeitos detectáveis

clinicamente na superficie do esmalte. A frequência destas alterações é de 23% em
casos de injúrias na dentição decidua. Normalmente não requerem nenhum tipo de
tratamento, com exceção de problemas estéticos, se existirem . A descoloração de
esmalte de branco, passando pelo amarelo, chegando ao marrom são manifestações
mais severas de traumas ocorridos durante os estágios formativos do desenvolvimento
do germe do permanente. A frequência deste tipo de alteração está em torno de 12°/0
dos dentes permanentes após injúria na dentição decidua. Os incisivos superiores são
os dentes mais freqüentemente envolvidos, e a idade do paciente no momento do
trauma é usualmente em torno de 2 anos.

Segundo HOLAN, TOPF, FUCKS (1992), a necrose pulpar do incisivo
deciduo tem sido relatada como a complicação pós-traumática mais comum. A polpa
necrótica subseqüentemente torna-se infectada, resultando em inflamação periapical
que pode afetar o dente permanente sucessor, principalmente em sua face vestibular,

devido a posição do ápice da raiz do deciduo estar situada anteriormente ao germe do
sucessor permanente. Alterações de cor com ou sem defeitos no esmalte podem
ocorrer como resultado de inflamação periapical dos dentes deciduos, levando aos
chamados dentes de Turner. Como já foi discutido, é importante estabelecer se o
tratamento endodemtico por si só, na dentição decidua, pode induzir distúrbios de
desenvolvimento na dentição permanente. Um estudo clinico (HOLAN, 1992 apud
WILSON, 1995), mostrou que a repleção do canal radicular com óxido de zinco e
eugenol resultou em 60% de distúrbio na formação do esmalte, comparado com

somente 21% em um grupo não tratado endodonticamente. Entretanto os distúrbios
eram muito leves em ambos os grupos. 0 tratamento endodõntico, segundo o autor, é
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uma opção viável e realista de tratamento, entre -tanto, o problema da reabsorção do
material utilizado após a extirpação da polpa, permanece em aberto

Três por cento das injúrias aos dentes primários resultam em dilaceração da
coroa, ocorrendo mais freqüentemente nos incisivos centrais superiores e inferiores.
Um deslocamento traumático de um dente já com tecido duro formado, em relação aos
tecidos moles de desenvolvimento, levam ao desvio da coroa em relação ao longo eixo
do dente. Avulsão do predecessor primário é a causa mais comum desta mal formação.

Uma dilaceração menor consiste em um defeito circular do esmalte. 0 tipo
severo inclui um completo desvio palatal da coroa com adicional hipoplasia do esmalte.
0 dente com coroa dilacerada pode erupcionar espontaneamente ou se tornar
impactado. Neste Ultimo caso, pode haver necessidade de exposição cirúrgica e
extrusdo ortodôntica para trazer o dente A. sua posição normal. Pode haver necessidade
também de uma recomposição estética, muitas vezes com compósitos e selamento de
defeitos que possam ameaçar a polpa com o ingresso de bactérias. Coroas veneer ou
metalo- cerâmicas podem ser também a escolha para tornar o dente mais agradável
esteticamente (WILSON, 1995).

Trauma afetando a bainha epielial de Hertwig durante a formação da raiz pode
levar à dilaceração radicular, ou à. parada de formação da raiz. Neste Ultimo caso, uma
raiz muito curta pode se desenvolver, levando à erupção de dente atrasada ou
completamente distorcida do normal.
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Outras mal formações muito raras incluem a duplicação de raiz e angulação
lateral ou vestibular da raiz após a luxação intrusiva do dente deciduo. Estas
complicações ocorrem quando a metade ou menos da metade da coroa esta formada.
A angulação vestibular da raiz é também de rara ocorrência e aparece como uma
curvatura acentuada confinada à raiz do dente. Normalmente acontece quando a coroa
já está formada, afetando principalmente os incisivos superiores. A idade do paciente
no momento do trauma varia de 2 a 5 anos. A angulação lateral da raiz aparece como
uma curvatura mesial ou distal restrita A. raiz do dente. Afeta também os incisivos
superiores com mais frequência, mas ao contrário dos dentes corn angulação
vestibular, normalmente erupcionam espontaneamente. A idade do paciente quando do
trauma varia de 2 a 7 anos. A angulação palatal da coroa acontece mais comumente
nos incisivos superiores, enquanto nos incisivos inferiores, a angulação vestibular é
mais comum. Muitos destes dentes tornam-se impactados, necessitando geralmente
extração. A idade do paciente, quando do trauma, varia de 1 a 3 anos neste caso.

Trauma severo ao germe do permanente em estágio inicial da odontogênese,
pode levar à completa mal formação do dente. Distúrbios tipo odontoma do dente
permanente podem se desenvolver principalmente após intrusão ou avulsão dos dentes
deciduos, embora de prevalência rara. Os casos relatados são relacionados tão somente
aos dentes incisivos superiores e o tipo de trauma que resulta nestas mal formações são
a intrusão e a avulsão. A idade do paciente no momento do trauma varia de 1 a 3
anos. Ao exame radiográfico e histológico, estes casos revelam um conglomerado de
tecido duro com a aparência morfológica de um odontoma complexo. Em regra, este
dente mal formado não erupciona e deve ser removido cirurgicamente. Mal formações
tipo odontoma são seqüelas raras de injúrias de dentes deciduos.
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Paralisação parcial ou completa da formação do dente é uma complicação rara
do trauma da dentição decidua, afetando 2% dos dentes permanentes envolvidos, na
maioria das vezes afetando a raiz. A injuria acontece normalmente entre os 5 e 7 anos
de idade e afeta os incisivos superiores. 0 tipo de trauma que leva a este fenômeno
normalmente é a avulsão do deciduo.

Lima certa parte dos dentes com

desenvolvimento paralisado permanece impactado, enquanto outra parte erupciona
precocemente, e são normalmente esfoliados por falta de sustentação periodontal
adequada (NAGATANI, MATHIEU, 1994).

A parada de desenvolvimento radicular pode se dever a um dos seguintes
mecanismos:

a) 0 desenvolvimento normal da raiz pode ser comprometido por um trauma direto
bainha epitelial de Hertwig, resultando em uma linha traumática calcificada separando

o tecido duro depositado antes e depois do trauma;
b) A perda prematura do dente deciduo pode resultar no desenvolvimento de um
tecido cicatricial que interfere no desenvolvimento normal da raiz, mas que não deixa
nenhuma marca na deposição de tecido duro. Em ambos os casos, o dente permanente
danificado pode erupcionar antes do desenvolvimento adequado da raiz e favorecer a
sua perda precoce.

0 processo eruptivo dos dentes permanentes pode ser alterado como
conseqüência do trauma à dentição decidua. A erupção do incisivo permanente
sucessor é geralmente retardada em 1 ano após a perda prematura do incisivo

deciduo, enquanto a erupção prematura do permanente é rara. Erupção ectópica do
permanente ocorre possivelmente por falta de guia de erupção, antes fornecida pelo
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deciduo. Estes dentes normalmente erupcionam vestibularmente

e podem ser

gradualmente reposicionados pela pressão do lábio ou podem necessitar um guia
ortodOntico

3 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Embora a discussão propriamente dita de idéias concordantes e/ou conflitantes,
resultado dos estudos científicos dos autores revisados, já tenha sido feita durante as

sessões anteriores, mesmo que de forma não habitual, apresentaremos aqui a
sumarização da literatura cientifica através de esquemas facilitadores do entendimento.
0 objetivo é auxiliar o cirurgião-dentista e o odontopediatra a tomar decisões
cientificamente corretas e clinicamente adequadas, no momento quase sempre
inesperado, de prover atendimento a uma criança que tenha sofrido acidente resultante
em trauma A. dentição decidua.
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FIGURA 1 - Formas de classificação dos traumas da dentição decidua, de acordo com
os autores revisados (1990-1996).
1- VON ARX, 1990
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2- GARCIA-GODOY, 1990
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FIGURA 2- Aspectos relacionados ao diagnóstico do trauma da dentição decidua
Uma forma seqüencial para proceder o diagnóstico, de acordo com a literatura
cientifica da década de 90
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4- Estado físico
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FIGURA 3- Aspectos relacionados ao tratamento de lesões traumáticas na dentição
decidua, de acordo com a literatura cientifica da decada de 90.
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6- Subluxação lateral
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8- Intrusão
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9- Avulsão

Localizar o dente

Reimplantar (alguns
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4J/
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Referenciar

A criança envolvida com trauma de dente deciduo é muito mais importante que

o dente traumatizado em si. 0 germe do dente permanente sucessor é também mais
importante que o dente deciduo traumatizado. Isto é muitas vezes dificil para os pais e
a criança entenderem, pois suas concepções muitas vezes não ultrapassam à perda do
dente propriamente dita.

Antes da tomada de decisão para salvar o dente traumatizado, os pais deverão
ser cientificados de todas as possibilidades de seqüelas tanto para a dentição decidua
quanto para a permanente. Devem ser também informados da necessidade de
acompanhamento e monitoramento constante da sit...NA° e os custos que isso pode
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acarretar. Neste ponto, somente os pais podem avaliar a relação custo-beneficio e
desta forma, ajudar a tomar a decisão adequada.

Estratégias diferentes para prevenção e controle dos traumas dentais,
relacionados a produtos/utensílios/atividades deverão estar direcionadas para grupos
etários também diferentes.

Para crianças em idade pré-escolar, os produtos e atividades do ambiente
doméstico devem ser o alvo das estratégias preventivas. Tornar o ambiente do lar mais
seguro minimizaria os riscos de trauma dental. Isto poderia incluir instalação de
lâmpadas para iluminação de escadas, por exemplo. Corrimãos, assim como portões ou
trancas de proteção no topo de escadas devem ser consideradas medidas auxiliares.
Correção de pisos desnivelados ou escorregadios, colocação de faixas de borracha e
apoios de mãos em banheiras e chuveiros também ajudam a diminuir a incidência de
quedas e traumas.

Para crianças acima de 5 anos, o principal alvo das estratégias preventivas
inclui as atividades esportivas e de transporte em veículos automotores. A utilização de
protetores bucais quando houver contato em atividades esportivas ou ao andar de
bicicleta ou skate, ajudam em muito A. diminuição do trauma dental.

Se considerarmos que um traumatismo normalmente ocorre em conseqüência
de um acidente, a sua prevenção parece dificil. Contudo, nos países desenvolvidos,
onde a sociedade, as instituições esportivas, de saúde e educação estão conscientizadas
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da necessidade dessa prevenção, existe legislação especifi ca sobre o uso de protetores
faciais ou bucais, de acordo com cada atividade esportiva.

No Brasil, pela freqüência que os traumatismos buco-dentais vem ocorrendo,
particularmente na infância e na adolescência, torna-se urgente analisar esta situação.

A classe odontológica e principalmente os odontopediatras, não podem mais se
omitir em assumir a prevenção de lesões buco-dentais decorrentes de acidentes.

Enquanto diversos estudos são realizados, a nível internacional, para descrever
a incidência e causas do trauma dental, muitos mais são necessários para se definir
precisamente as necessidades e políticas de saúde bucal que contemplem este grave
problema
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