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RESUMO

Os dentes permanentes jovens traumatizados apresentam para o clinico,
dificuldades em relação ao diagnóstico da condição pulpar. 0 objetivo desta
pesquisa, foi avaliar retrospectivamente os prontuários de crianças atendidas no
Programa de Atendimento ao Paciente Traumatizado — Dente Permanente, da
Disciplina de Odontopediatria da Universidade Federal de Santa Catarina. Na faixa
etária compreendida entre 7 e 10 anos, relacionando o tipo de traumatismo com o
estágio de NoIla que os dentes se encontravam e a presença ou ausência de
vitalidade pulpar. A amostra foi constituída por 55 pacientes, com 78 dentes
traumatizados; sendo 24 pacientes com 40 dentes pertencentes ao grupo I (dentes
permanentes traumatizados com rizogênese incompleta que mantiveram a vitalidade
pulpar) e 31 pacientes com 38 dentes pertencentes ao grupo II (dentes permanentes
traumatizados com rizogênese incompleta que necrosaram). Os resultados
mostraram que os dentes mais afetados foram os incisivos centrais superiores, a
fratura coronária sem exposição pulpar foi trauma que mais ocorreu e os dentes
estavam com seu grau de formação radicular nos estágios 9, 8 e 7 de NoIla, nos 2
grupos. Concluímos que a rizogênese incompleta e a ocorrência de traumas
considerados leves, não impediram que a necrose pulpar ocorresse na metade dos
dentes traumatizados.
Palavras-chave:Traumatismo.Rizogênese incompleta. Diagnóstico
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ABSTRACT

The Young permanent traumatized teeth present to the clinic, difficulties
concerning to the diagnoses of the pulpal condition. The objective of this research,
was to evaluate retrospectively the handbooks of children attended in the Attending's
Program to the Traumatized Pacient - Permanent Tooth, of the subject Pediatric
Odontology from the Federal University of Santa Catarina. At the age comprehended
between seven and ten years, relating the type of trauma with the No Ila stage in
which the teeth were found and the presence or absence of pulpal vitality. The
sample was built for 55 patients, with 78 traumatized teeth. Where 24 patients with
40 teeth belonging to the group I (permanent traumatized teeth with incomplete open
apex which kept the pulpal vitality) and 31 patients with 38 teeth belonging to the
group II (permanent traumatized teeth with incomplete open apex which suffered
necrosis). The results showed that the teeth which are most affected are the superior
central incisive ones, the coronary fracture without pulpal exposure was the trauma
that most occurred and the teeth were with its root formation degree in the stages 9, 8
and 7 of No Ila, in the two groups. We concluded that the incomplete open apex and
the occurrence of traumas considered light ones, did not stop the pulpal necrosis
from happening in half of the traumatized teeth.
Key words : Trauma. Open apex. Diagnostic.

LISTA DE ABREVIATURAS

FCCEP — Fratura coronária com exposição pulpar.
FCRCEP — Fratura corono-radicular com exposição pulpar.
FCRSEP — Fratura corono-radicular sem exposição pulpar.
FCSEP - Fratura coronária sem exposição pulpar.
FE — Fratura de esmalte.
GI — Grupo dos dentes permanentes com rizogênese incompleta que
mantiveram a vitalidade pulpar.
Gil - Grupo dos dentes permanentes com rizogênese incompleta que
necrosaram.
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I INTRODUÇÃO

Os traumatismos dentais que acometem crianças na faixa etária entre 7 e 10
anos, incidem sobre dentes que estão com seu estágio de desenvolvimento radicular
incompleto, ou seja, radiograficamente no estágio de mineralização radicular
correspondente aos estágios 7, 8 e 9 de NoIla, com um terço, dois terços e três terços
da raiz formada, respectivamente.
Quando estes dentes apresentam comprometimento pulpar, geralmente
provocados por traumatismos, o diagnóstico em relação á vitalidade é motivo de
dúvida tanto para os clínicos gerais quanto para os odontopediatras. A razão principal
está relacionada à imaturidade das crianças em interpretar com uma margem de
precisão os testes de sensibilidade pelo frio ou calor ou testes elétricos, bem como
interpretar e verbalizar o que estão sentindo.
Na literatura encontramos estudos relatando que dentes traumatizados com
rizogênese incompleta cicatrizam mais facilmente porque

o forâmen

aberto

acomodaria melhor o edema, favorecendo a manutenção ou a retomada da vitalidade
pulpar. Também há relatos de que traumas leves como a concussão, subluxação e
fraturas coronárias sem exposição pulpar em dentes com rizogênese incompleta têm
menor chance de necrosar do que os dentes com rizogênese incompleta que
sofreram traumas severos (intrusão, extrusão, avulsão, luxação lateral

e fraturas

coronárias com exposição pulpar).
Na grande maioria dos traumatismos dentais, há uma tendência a considerar
clinicamente so os dentes que sofreram o trauma principal, geralmente um trauma
severo. Pouca atenção é dispensada aos dentes contíguos a estes, que ao sofrerem
traumas secundários e geralmente leves, podem vir a apresentar também sequelas a
médio e longo prazo, como a necrose pulpar.
0

plano de tratamento para dentes traumatizados, deve envolver

acompanhamento clinico e radiográfico longitudinal considerando o trauma principal e
os dentes atingidos secundariamente. A família deve ser esclarecida pelos
profissionais a fazer as consultas de retorno, tanto para pacientes que sofreram
traumas leves quanto os traumatismos severos. A proservação destes dentes deve
ser feita durante anos, porque as sequelas não têm data certa para ocorrer.

Nesta pesquisa, foram avaliadas crianças atendidas no Programa de
Atendimento ao Paciente Traumatizado — Dente Permanente da Disciplina de
Odontopediatria da Universidade Federal de Santa Catarina, na faixa etária
compreendida entre 7 e 10 anos, relacionando os tipos de traumatismos que mais
ocorreram e o estágio de NoIla que os dentes se encontravam com a presença ou
ausência de necrose pulpar, bem como com o tempo que esta levou para ocorrer.

2 REVISÃO DA LITERATURA

Andreasen e Vestergaard (1985), em uma pesquisa com uma amostra de 400
pacientes com 637 dentes permanentes que sofreram luxação, avaliaram a
possibilidade destes dentes desenvolverem necrose pulpar. Os pacientes foram
acompanhados por um período superior a 10 anos. Encontraram que a necrose
pulpar ocorre dentro dos primeiros 3 meses após a concussão, dentro do primeiro
ano após a subluxação e a extrusão e 2 anos após a luxação lateral e a intrusão.
Para os autores dois fatores principais são considerados para o desenvolvimento da
necrose, o tipo de trauma e o estágio de formação da raiz, outros fatores não são tão
significantes quanto estes. Afirmaram que o risco da necrose aumenta com a
gravidade do trauma, concussão e subluxação representam o menor risco, seguidos
em ordem por extrusão, luxação lateral e intrusão. E que dentes com a raiz
completamente formada tem maior risco de necrosar que dentes com a formação
radicular incompleta. Para concussão

e subluxação,

todos os dentes que

desenvolveram necrose pulpar estavam com sua formação radicular completa.
Concluiram que o risco de desenvolvimento da necrose após o dente sofrer urna
luxação aumenta quando ocorre uma injúria nos tecidos pulpares e periodontais
refletindo o tipo da luxação, o potencial de reparo do dente traumatizado e o estágio
de desenvolvimento de raiz.
Andreasen (1986),

em um trabalho com uma amostra de 637 dentes

permanentes que sofreram luxação, encontrou que 27 destes dentes (4,2 °/0)
demonstraram um colapso apical transitório (CAT). Este colapso evoluiu
espontaneamente para uma pronunciada radiolucência apical, algum tempo após o
trauma, ou para um espessamento persistente do ligamento periodontal, tendo
decorrido um grande intervalo de tempo. Um novo controle foi realizado, os tecidos
retornaram ao normal sem nenhum sinal radiográfico ou houve uma reabsorção
apical, obliteração da câmara pulpar, ou ambos, sem nenhuma intervenção. Dois
destes 27, demonstraram somente mudanças radiográficas, 2 demonstraram
mudanças de cor, 15 demonstraram mudanças na sensibilidade elétrica
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apresentaram mudanças de coloração e na sensibilidade elétrica. 0 CAT foi

relacionado ao estágio de desenvolvimento da raiz. CAT não foi verificado em dentes
com um quarto a um meio de raiz formada e somente uma vez em um dente com três
quartos de raiz. A maior freqüência foi observada em dentes com tamanho de raiz
completo e ápices fechados. Não houve uma diferença de ocorrência com relação ao
sexo; 4,1% do total da população masculina (16 em 395)

e 4,5% do total da

população feminina (11 em 242) desenvolveram CAT. 0 CAT parece estar
relacionado a traumas moderados, tais como, extrusões

e luxações laterais.

Raramente foi encontrado CAT após traumas leves (concussão e subluxação) e,
totalmente ausente após traumas graves (luxação intrusiva). Os dentes que sofreram
o colapso, inicialmente mostraram evidências de dano pulpar (perda de sensibilidade
eletrométrica mudança de cor, ou ambas) que voltou ao normal aproximadamente no
mesmo tempo da normalização das condições radiográficas. Baseado em achados
clínicos, a seguinte hipótese foi proposta: o colapso apical transitório é um fenômeno
do processo de reparo em polpas traumatizadas, ou polpa e periodonto após uma
luxação, em dentes permanentes com rizogênese completa que retornam ao normal
quando o reparo é completo.

Andreasen; Zhijie; Thomsen (1986), realizaram uma pesquisa sobre a relação
entre o tipo de luxação, o diâmetro do forame apical, a distância do forame á câmara
pulpar e o desenvolvimento da necroses pulpar. Com uma amostra de 226 incisivos
permanentes superiores que sofreram extrusão, intrusão e luxação lateral,observados
por mais de 10 anos, encontraram que o desenvolvimento da necrose pulpar após um
traumatismo está diretamente relacionado com o diâmetro do forame apical. Para os
dentes que sofreram extrusão e luxação lateral, o ápice de pequena dimensão,
aumenta a possibilidade de necrose pulpar. Os que sofreram intrusão com a raiz
incompleta têm mais chances de manter a vitalidade pulpar que os dentes com a raiz
completamente formada. A distância do forame apical até o corno pulpar não parece
predispor à necrose, já o diâmetro do forame apical parece ter valor significativo para
a perda da vitalidade pulpar. Os autores consideram que a cura pulpar depende da
competição entre a revascularização e a constante ameaça de invasão bacteriana na
porção não revascularizada da polpa. A fonte de bactérias invasoras é incerta,
segundo este estudo. No caso dos dentes com desenvolvimento completo da raiz, a
competição favorece a invasão bacteriana e desta forma possivelmente impede a
revascularização pulpar. Isto explica, para os pesquisadores, a baixa incidência de
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necrose pulpar em dentes com apices amplos, considerando que estes dentes estão
com sua formação radicular incompleta. Para eles há dois fatores principais que
predispõem à necrose pulpar: o tipo de luxação e o estágio de formação radicular.
Concluiram que os dentes com formação radicular completa e ápice fechado que
sofreram intrusão tem mais chance de necrosar que dentes com ápice aberto que
sofreram concussão e subluxação.

Soares; Felippe; Lucena (1996) em uma revisão da literatura sobre diagnóstico
de necrose pulpar em dentes com rizogênese incompleta abordaram a anamnese,
exames clínicos com inspeção, palpação e percussão e testes térmicos e elétricos.
Os autores ressaltaram que estes testes muitas vezes não são esclarecedores,
porque em dentes com rizogênese incompleta a camada parietal do nervo (plexo de
Raschkow) não está totalmente desenvolvida, portanto pouco inervada, respondendo
com menor intensidade ou mesmo não respondendo a estes estímulos. Em relação
ao exame radiográfico, é necessário cautela, pois dentes com rizogènese incompleta
apresentam a imagem do saco dental, que pode ser confundida com uma lesão
periapical. Além disso, as radiografias fornecem uma imagem bidimensional de um
objeto tridimensional e esta limitação pode dar falsa idéia de uma formação radicular
completa devido ao paralelismo ou convergência para apical das paredes mesial e
distal da raiz. No entanto, numa vista proximal (não fornecida pela radiografia), a
dimensão do canal pode ser bem mais acentuada, já que as paredes radicular
vestibular e lingual são as últimas a se formarem. Há ainda uma dificuldade adicional
para o correto diagnóstico destes dentes, ou seja, os pacientes são geralmente
jovens, apreensivos e tendem a fornecer respostas exageradas. Com os achados nos
exames citados anteriormente foi definido

o diagnóstico de vitalidade pulpar,

calcificação distrófica ou necrose pulpar. Os autores aconselham que se apesar dos
exames realizados, a dúvida persistir a respeito da vitalidade ou necrose pulpar
persistir, deve-se estabelecer um período de espera, com controle cuidadoso,
objetivando dados mais conclusivos.

Zappolla; Bernik; Moura (1996) realizaram uma pesquisa sobre a análise
radiográfica do tratamento endod6ntico de dentes permanentes jovens com
rizogênese incompleta e necrose pulpar. Foram analisados 9 pacientes com idade
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entre 8 e 11 anos, 50 % destes eram do sexo masculino e 50 % do feminino, que
procuraram o serviço de Triagem do Departamento de Odontologia da Universidade
Paulista, entre 1989 e 1995, para tratamento endodeintico de dentes permanentes
jovens, com rizogênese incompleta e necrose pulpar. Foi feita uma anamnese, onde
os responsáveis relataram história de traumatismo, especificando como, onde

e

quando aconteceu. Depois foram feitos exames clínicos e radiograficos e testes
térmicos e de percussão para que um correto diagnóstico fosse feito. Fizeram
considerações sobre o diagnóstico clínico-radiográfico da condição pulpar destes
dentes. Na elaboração do plano de tratamento, relacionado presença de necrose ou
vitalidade pulpar, os testes térmicos e de percussão foram decisivos. Os 9 casos
considerados nesta pesquisa, responderam negativamente aos testes anteriormente
citados. A decisão de intervir endodonticamente em dentes com rizogênese
incompleta baseou-se somente nos testes térmicos e de percussão.

Walton e Torabinejad (1997) ao discorrerem sobre os exames e testes que
podem ser aplicados para fazer um correto diagnóstico e plano de tratamento em
dentes com rizogênese incompleta, afirmaram que os testes não são dos dentes, e
sim, da resposta do paciente a uma variedade de estímulos percebidos. 0 processo
de resposta do teste é muito complexo e envolve tanto o sistema nervoso periférico
quanto o central, bem corno, o estado emocional do paciente, dando origem assim a
freqüentes falsos negativo e positivo nos resultados dos testes. 0 paciente pode não
compreender ou compreender de forma errada ou interpretar mal um estimulo. Por
isso, os testes são subjetivos e os achados freqüentemente são incoerentes. Não
existe uma resolução simples, por isto, a paciência, reflexão e a experiência são
necessárias. 0 teste de percussão pode indicar a presença de uma lesão
perirradicular,e este é realizado preferencialmente com pressão digital. Os toques
leves com o cabo do espelho clinico podem provocar dor, sendo desconfortáveis. É
importante a inclusão de um dente não suspeito no exame. A palpação, como a
percussão, também pode indicar a presença de uma lesão perirradicular, e é feita
com uma pressão firme sobre a mucosa que recobre o ápice radicular. A pressão
aplicada com a ponta dos dedos e, deve incluir mais de um dente também. Os testes
térmicos são amplamente utilizados em dentes com forâmen aberto, porém sua
resposta pode ser complicada pela falta de desenvolvimento neural ou pelas
respostas exageradas devido á apreensão. Um outro problema dos dentes com

14

foramen aberto, é que, após a luxação pode haver uma lesão no tecido nervoso sem
comprometimento do suprimento sanguíneo, permanecendo a polpa higida sem, no
entanto, responder aos testes. Podem ser feitos testes pelo calor, utilizando um
bastão de guta-percha aquecida aplicado sobre a vestibular dos dentes, ou testes
frios, com um bastão de gelo ou uma mecha de algodão saturada de di6xido de
carbono (gelo seco), também aplicados na vestibular dos dentes. 0 teste deve ser
aplicado no dente suspeito e em um dente higido. Também há o teste elétrico, e para
este, ha vários aparelhos no mercado. A maioria funciona com pilha ou bateria e
libera uma corrente direta de eletricidade em alta freqüência que é variável,
estimulo é geralmente aplicado na vestibular do dente para determinar a presença ou
ausência de nervos sensitivos e supostamente de uma polpa com vitalidade. 0 teste
elétrico, também, não é confiável em dentes jovens com forâmen aberto, porque o
nervo sensitivo pode ainda não estar desenvolvido. Os resultados devem, portanto,
ser interpretados com cautela; a falta de resposta não necessariamente indica
necrose. A presença de uma resposta pode ser imprecisa também, pois a criança
pode ser excessivamente reativa. Nos exames radiograficos, normalmente há uma
área circundando o ápice aberto em desenvolvimento de um dente imaturo com polpa
sadia. Algumas vezes é difícil diferenciar essa area radiolúcida de uma area
radiolOcida patológica resultante de necrose pulpar. Comparações com a região
periapical do contralateral são úteis, especialmente em associação com os resultados
de outros testes diagnósticos. Quando uma abertura de fistula esta presente, uma
radiografia com um cone de guta-percha no trajeto fistuloso pode indicar sua origem.
Uma radiografia convencional fornece somente uma imagem bidimensional e não
revela a terceira dimensão, que é importante nos dentes com ápice aberto. Somente
a visão mesio-distal é observada em uma radiografia de rotina. Embora as aberturas
apicais pareçam quase fechadas, elas estão mais abertas quando observadas pela
vista proximal. Assim, as radiografias convencionais podem resultar na seleção de um
tratamento do canal radicular rotineiro inadequado, quando a apicogênese ou a
apicificação estariam indicadas.

Caliskan, Gomel; TOrkiin (1998) no Departamento de Endodontia da Escola de
Odontologia da Ege University em um trabalho sobre necrose pulpar em dentes
permanentes com rizogênese incompleta que sofreram intrusão, relataram que para
determinar o diagnóstico pulpar e periodontal após um traumatismo há vários

problemas. Os métodos de avaliação, como os testes pulpares e as radiografias,
possuem limitações para estabelecer parâmetros de vitalidade. 0 diagnóstico é critico
imediatamente após o trauma porque é difícil identificar quando há vitalidade ou
quando já há uma complicação como a necrose, a reabsorção radicular, ou ambas.
Segundo os autores, dentes com rizigênese incompleta que sofreram intrusão
predispõem a necrose pulpar. Há uma relação direta entre necrose pulpar e o
diâmetro apical do dente intruido. Dentes intruidos com diâmetro igual ou menor que
7 têm maior incidência de necrose pulpar que dentes com diâmetro maior ou igual a
12.

Andreasen e Andreasen (2001) relataram que os testes de sensibilidade que
podem ser usados para auxiliar no diagnóstico de dentes traumatizados com e sem
rizogênese incompleta devem considerar a mobilidade anormal, tanto horizontal
quanto axialmente. O rompimento do suprimento vascular da polpa deve ser
esperado em caso de mobilidade axial. Sem esquecer que dentes em erupção
sempre exibem alguma mobilidade. Outro teste que pode ser feito em dentes
traumatizados com rizogênese incompleta é o da percussão. Este pode ser feito corn
o cabo de um espelho ou, em crianças menores, com o uso da ponta do dedo,
constituindo uma ferramenta de diagnóstico mais amena. Este teste pode indicar
danos ao ligamento periodontal. Há também os estímulos mecânicos, que são feitos
utilizando-se uma sonda exploradora, fazendo uma raspagem na coroa do dente
traumatizado. Os autores não recomendam esta exploração com a sonda em dentes
traumatizados com rizogênese incompleta, porque esta pode provocar dor intensa e
causar um traumatismo adicional à polpa. Os testes térmicos também podem ser
utilizados para diagnóstico de vitalidade pulpar, utilizando um bastão de guta-percha
aquecido ou bastão de gelo ou ainda uma bolinha de algodão embebida em cloreto
de etila, em di6xido de carbono ou dicloro-diftor-metano, todos aplicados na
vestibular do dente. 0 dióxido de carbono

e dicloro-diflOor-metano

fornecem

resultados bastante confiáveis e consistentes em dentes com rizogênese incompleta.
Uma desvantagem no uso dos testes térmicos, seria a possibilidade do aparecimento
de trincas no esmalte, causadas pelo choque térmico. Os testes elétricos da polpa
devem ser feitos com um instrumento de medição da corrente elétrica que permita o
controle do modo, da duração, da freqüência e da direção do estimulo. Um eletrodo é
colocado na coroa do dente e o outro fica na mão do paciente e o estimulo é

produzido. Fla um teste mais moderno, o teste de fluxometria por Laser Dopler onde
um feixe de laser pode ser dirigido à porção coronária da polpa. 0 diagnóstico de
necrose pulpar é 97% correto com o uso da fluxometria por Laser Dopler e de 100%
para dentes com vitalidade, porém vários problemas devem ser resolvidos antes que
este método seja usado de modo geral. A pigmentação sanguínea no interior de uma
coroa dental manchada pode interferir na transmissão do feixe de laser, a utilização
do equipamento necessita de treinamento e o aparelho é muito caro. Para os autores,
a interpretação dos testes de sensibilidade pulpar realizados imediatamente após
lesões traumáticas é complicada, pelo fato de que as respostas de sensibilidade
podem ser reduzidas temporária ou permanentemente. As reações normais podem
retornar em poucas semanas ou meses. Os dentes com mobilidade aumentada
podem emitir respostas de dor meramente pela pressão do instrumento de teste
pulpar. Os dentes reagem de forma diferente no vários estágios de erupção, algumas
vezes não apresentando nenhuma reação quando a formação radicular não esta
concluida, contudo, o limiar de excitação é gradualmente desenvolvido até a variação
normal à medida que a rizogênese prossegue. E, muitas vezes é difícil isolar dentes
parcialmente irrompidos para a aplicação dos testes.
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3 METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa retrospectiva baseada em dados clinicoradiográficos de dentes permanentes de pacientes com rizogênese incompleta não
tratados e tratados endodeinticamente, atendidos na Clinica de Odontopediatria —
Programa de Atendimento ao Paciente Traumatizado — Dentes Permanentes,
Universidade Federal de Santa Catarina.
Foram coletados dados da ficha clinica do prontuário (ANEXO C), juntamente
com as radiografias realizadas durante

o

acompanhamento longitudinal dos

pacientes.

3.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA

A amostragem foi obtida a partir da avaliação dos prontuários, e para a
inclusão dos pacientes neste estudo, foram seguidos os seguintes critérios: as fichas,
obrigatoriamente, deveriam conter dados pessoais completos sobre

o paciente e

dados completos a cerca do traumatismo em dentes permanentes com rizogènese
incompleta que mantiveram a vitalidade pulpar (Grupo I - GI)

e em dentes

permanentes também com rizogênese incompleta, porém necrosados (Grupo II - Gil).
Todos os casos deveriam estar devidamente autorizados pelos pais ou responsáveis,
por meio do termo de consentimento livre e esclarecido ou pelo consentimento
informado para

o

atendimento de crianças com necessidade de tratamento

endod6ntico (ANEXO D).

As fi chas selecionadas e os respectivos acompanhamentos radiográficos
foram analisados individualmente. Para cada um dos dentes proservados foi
conferido um número para substituir o nome do paciente, e quando este apresentava
mais de um dente tratado foi adicionada uma letra em ordem alfabética, mantendo-se
o mesmo número. Os dados e observações obtidas foram anotados em tabelas
próprias (ANEXO A e ANEXO B), como número do paciente; sexo (masculino ou
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feminino); idade do paciente no inicio do tratamento (em anos e meses); notação
dental do dente tratado; tempo de proservação em meses; tipo de traumatismo; se
houve recidiva de trauma no mesmo dente; tempo que o paciente levou para procurar
atendimento na UFSC; tempo de proservação na UFSC; estágio de NoIla. Os
aspectos clínicos e radiograficos que precederam ao tratamento incluíram a condição
do tecido pulpar (com vitalidade ou necrose). As radiografias foram analisadas sobre
um negatoscópio por dois examinadores. Estes dados foram analisados qualitativa e
percentualmente.
A amostra ficou constituída de 55 pacientes, sendo 24 pacientes com 40
dentes traumatizados pertencentes ao GI
traumatizados pertencentes ao Gil.

e 31

pacientes com 38 dentes

4 RESULTADOS

A amostra total foi constituída por 55 pacientes, que possuíam 78 dentes com
rizogênese incompleta que sofreram trauma. A amostra total (n=78) foi dividida em 2
grupos, GI (dentes permanentes traumatizados com rizogênese incompleta que
mantiveram a vitalidade pulpar) com 40 dentes, que representou 51,5% da amostra e
Gil (dentes permanentes traumatizados com rizogênese incompleta que necrosaram)
com 38 dentes, que representou 48,5%.
Os pacientes catalogados tinham entre 6 e 11 anos, com idade média de 9
anos e 8 meses, sendo 62 % do sexo masculino e 38% do feminino.
No Grupo I, formado por 24 pacientes, com 40 dentes traumatizados

e

rizogênese incompleta, o tempo médio de proservação na UFSC, foi de 13 meses. 0
dente mais afetado foi o 11, em 47,5% dos casos; e 5% tiveram recidiva de
traumatismo.
A fratura coronária sem exposição pulpar foi o tipo de traumatismo que mais
ocorreu no GI (n=40), tendo uma freqüência de 55%, seguida pela subluxação com
22,5%, fratura de esmalte com 15% e a concussão com 7,5%, considerando sempre
o trauma mais grave, naqueles casos em que houve trauma associado, isto 6, fratura
com luxação.
Deste grupo, 40% dos dentes foram acometidos por traumas associados e a
associação mais comum foi a fratura coronária sem exposição pulpar e concussão,
correspondendo a 75%.
Os dentes (n=40) apresentaram grau de formação radicular (Nolla) em três
estágios. Estagio 9 de Nolla, com 27 dentes, representando 67,5%; estágio 8 de
Nolla, com 8 dentes, representando 20% e estagio 7, com 5 dentes, representando
12,5%.
0 tempo médio de procura para a primeira consulta na UFSC foi de 1 mês e 20

dias.
No Gil, formado por 31 pacientes, com 38 dentes traumatizados e rizogênese
incompleta, o tempo médio de proservação destes dentes na UFSC foi de 27 meses.
0 dente mais afetado foi o 21, em 55,25% dos casos; e 18,5% tiveram recidiva do
traumatismo.

20

A fratura coronária sem exposição pulpar foi o tipo de traumatismo que mais
ocorreu no Gil (n=38), tendo uma freqüência de 34,5%, seguida pela fratura coronária
com exposição pulpar com 21,5%, fratura de esmalte com 13%, intrusão com 10%,
luxação lateral, subluxação e fratura corono-radicular sem exposição pulpar com 5%
cada e fratura radicular e fratura corono-radicular com exposição pulpar com 2,5%
respectivamente, considerando sempre o trauma mais grave, naqueles casos em que
houve trauma associado, isto 6, fratura com luxação.
Deste grupo, 34 % dos dentes tiveram traumas associados. A associação mais
comum foi a fratura coronária sem exposição pulpar e intrusão, com 23%.
Os dentes (n=38) apresentaram grau de formação radicular (No11a) em três
estágios. Estágio 9 de NoIla, com 20 dentes, representando 52,5%; estágio 8 de
NoIla, com 15 dentes, representando 39,5% e estágio 7, com 3 dentes, representando
8%.
0 tempo médio de procura para a primeira consulta na UFSC foi de 7 meses e
15 dias.
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5 DISCUSSÃO

Este estudo retrospectivo, de acompanhamento clinico longitudinal,

e

relevante. Pois fornece informações a respeito das conseqüências a longo prazo dos
traumatismos dentais associados a rizogênese incompleta.
Nos pacientes que buscaram atendimento na Clinica de odontopediatria da
UFSC, os traumatismos ocorreram na faixa etária dos 6 aos 11 anos, com média de 9
anos e 8 meses, caracterizando esta faixa etária como de risco ao trauma dental,
conforme estudo de Zappolla; Bernik; Moura (1996) a incidência dos traumatismos é
entre 8 e 10 anos.
Nos pacientes atendidos na UFSC foi realizado um exame clinico para
determinar o estado da polpa (com vitalidade ou necrosada) nos dentes permanentes
traumatizados com rizogênese incompleta, não sendo realizados testes térmicos e
elétricos ou a percussão. Çaliscan; Gomel; Türkün (1998) relatam, que os testes
pulpares possuem limitações para estabelecer um diagnostico preciso de vitalidade
ou necrose em dentes com rizogênese incompleta. Zappolla; Bernik; Moura (1996)
fizeram exames clínicos e radiográficos e utilizaram testes térmicos e de percussão
para determinar o estado da polpa. Soares; Felipe; Lucena (1996) também fizeram
exames clínicos e radiográficos e utilizaram testes térmicos e elétricos, percussão e
palpação,

embora ressaltando que estes testes muitas vezes não são

esclarecedores, pois a camada parietal do tecido nervoso pulpar não está totalmente
desenvolvida, respondendo menos a estes estímulos.
Andrease e; Andreasen (2001) relatam que a percussão e os testes térmicos
com di6xido de carbono

e dicloro-diflOor-metano

podem fornecer resultados

confiáveis e consistentes nestes dentes, porém a interpretação dos testes realizados
imediatamente após o trauma é complicada, pois as respostas de sensibilidade
podem ser reduzidas temporaria ou permanentemente. Os dentes reagem de forma
diferente nos vários estágios de erupção, algumas vezes não apresentando nenhuma
reação quando a formação radicular não está concluida. Walton e Torabinejad (1997)
comentam que os testes térmicos são amplamente utilizados em dentes com forãmen
aberto, mas podem ser complicados pela falta de desenvolvimento neural ou pelas
respostas exageradas devido à apreensão. Um outro problema, é que, após o

traumatismo pode haver uma lesão no tecido nervoso sem comprometimento do
suprimento sanguíneo, permanecendo a polpa higida sem responder aos testes. 0
teste térmico, também, não é confiável nestes dentes porque o nervo sensitivo pode
ainda não estar desenvolvido.
Foram realizadas radiografias para auxiliar no diagnóstico da condição pulpar.
Soares; Felippe; Lucena (1996) e Walton e Torabinejad (1997) foram cautelosos com
as radiografias porque em dentes com rizogênese incompleta a imagem do saco
dental pode ser confundida com uma lesão periapical e também, as radiografias
convencionais fornecem somente uma imagem bidimensional

e não revelam a

terceira dimensão, que é importante nos dentes com forâmen aberto. Somente a
visão mesiodistal é observada em uma radiografia de rotina, embora as aberturas
apicais pareçam quase fechadas, elas estão mais abertas quando observadas pela
vista proximal.
Verificamos que o tipo de luxação que mais causou necrose foi a intrusão,
seguido da luxação lateral e subluxação. Em parte nossos achados coincidem com
Andreasen e Vestergaard (1985) que salientaram que tipo de luxação que corre maior
risco de necrosar 6, por ordem crescente, intrusão, luxação lateral, extrusão e por
último subluxação e concussão juntas. Andreasen (1986) encontrou que a luxação
que mais causou necrose foi a extrusão e a luxação lateral.
Nossos resultados mostram que a fratura coronária sem exposição pulpar foi o
tipo de trauma que mais ocorreu no Cl e GII. No Gil, a fratura coronária foi o
traumatismo que causou maior número de dentes com necrose. Isto pode ser
explicado pois a força que causou a fratura pode ter afetado, também o feixe vásculonervoso. As fraturas coronárias em que canaliculos dentinários ficam muito tempo em
contato com a cavidade bucal, podem servir de porta de entrada para os
microorganismos, que irão causar infecção pulpar e até necrose. Andreasen; Zhijie;
Thomsen (1986) citam que a invasão bacteriana na porção não revascularizada da
polpa pode causar necrose pulpar após um traumatismo.
Na nossa pesquisa verificamos que a rizogênese incompleta não impediu que
a necrose pulpar ocorresse na metade dos dentes analisados, apesar de Andreasen;
Zhijie; Thomsen (1986) relatarem uma baixa incidência de necrose em dentes com
ápice amplo.
É importante salientar, que ainda não existe um método seguro para
diagnosticar e detectar a presença ou ausência de vitalidade pulpar em dentes

permanentes traumatizados com rizogênese incompleta. Mais difícil ainda, é avaliar o
grau de comprometimento pulpar que o trauma causou, e se este é reversível.
Para que o clinico evite as intervenções endodõnticas equivocadas, ou mesmo
sobre tratamento,

o protocolo mais seguro a ser adotado

é a proservação,

observando sinais clinico-radiograficos que possam denunciar a necrose pulpar. Os

sintomas relatados pelos pacientes devem sempre ser considerados com cautela.
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6 CONCLUSÕES

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que:
1) A rizogênese incompleta e a incidência de traumas considerados leves não
impediram que a necrose pulpar ocorresse na metade dos dentes.
2) Os exames clinico e radiogrático são os mais eficientes para diagnosticar a
necrose, mas não são totalmente confiáveis.
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Dentes
Acometidos

Estagio
de
NoIla

Tempo para
Procura

Proservação
na UFSC

N°

Idade

Sexo

Tipo de Trauma

Ia

8a e 6m

M

Subluxação

11

09

1d

4m

1b

8ae6m

M

Subluxação

12

09

1d

4m

1c

8ae6m

M

Subluxagão

21

09

1d

4m

2

6a

F

Subluxação

21

08

1m

1 consulta

3a

10 a

F

FCSEP e concussão

11

09

1m

4m

3b

10 a

F

FCSEP e concussão

21

09

1m

4m

4a

8a

M

FCSEP

11

09

7d

11 m

4b

8a

M

FCSEP

21

09

7d

11 m

5

8 ae 5 m

F

FCSEPe subluxação

11

09

20 d

34 m

6

8a

F

FCSEP

11

08

1m

1m

7a

9a

F

FE e subluxação

11

09

5m

7m

7b

9a

F

FE e concussão

21

09

5m

7m

V- OXBNV

Trauma
Anterior

8a

10 a

M

FE e subluxação

11

08

id

22m

8b

10 a

M

FCSEP e subluxação

21

08

1d

22 m

9a

8a

F

FCSEP e concussão

11

09

1m

35 m

9b

8a

F

FCSEP e concussão

21

09

1m

35 m

10

10 a 10 m

M

FCSEP

11

09

4m

4m

11a

8 ae 4 m

F

Subluxação

11

08

1m

6m

11 b

8 ae 4 m

F

Subluxação

12

08

1m

6m

12

8a

F

FCSEP e subluxação

11

09

23 d

16 m

13a

9 ae 11 m

M

Subluxação

21

09

2m

9m

13b

9 ae 11 m

M

concussão

11

09

2m

9m

14 a

8 ae 9 m

M

FCSEP e concussão

11

09

23 d

63 m

14 b

8 ae 9 m

M

FCSEP e concussão

21

09

23 d

63 m

14 c

8 ae 9 m

M

FCSEP e concussão

22

09

23 d

63 m

15

6 ae 10 m

F

FCSEP

21

09

I d

13m

16a

9 ae 9m

M

FCSEP

11

09

12d

9m

16b

9 a e 9m

M

FCSEP

21

09

12d

9m

17

9a

M

FCSEP e concussão

21

08

2m

20m

18 a

6 a e 10 m

M

Subluxação

Sim

11

07

1m

1 consulta

18 b

6 a e 10 m

M

Subluxação

Sim

21

07

1m

1 consulta

19

8 ae 11m

M

FE

21

09

No dia

1 consulta

20a

9 ae 10 m

M

FE

11

09

4m

9m

20b

9 ae 10 m

M

concussão

21

09

4m

9m

21a

8 ae 7 m

M

FCSEP e subluxação

11

09

7m

8m

21 b

8 ae 7 m

M

FCSEP e subluxação

21

09

7m

8m

22a

7 ae 1m

F

FCSEP

11

07

1m

2m

22b

7 ae 1m

F

FE

21

07

1m

2m

23

7 ae 11 m

M

concussão

21

08

8m

5m

24

7 a e 10 m

M

FCSEP

11

07

1m

10 m

Tabela do GI (dentes traumatizados com rizogênese incompleta que mantiveram a vitalidade pulpar).

Tempo para
Procura

Proservação
na UFSC

11

09

36m

72m

Subluxação

21

09

36m

72m

F

FCSEP

11

09

14d

24m

8 aelOm

F

FCSEP

21

09

14d

24m

3

9 ae 7 m

M

FCRSEP

11

09

24m

2m

4

8ae1m

M

FCSEP e Subluxação

11

08

32 d

4m

5

8a

M

FCSEP

11

08

2m

3m

6a

7a

M

FCSPE

11

08

12d

9m

6b

7a

M

FCCEP

21

08

12d

9m

7

10 ael0
m

M

FCSEP

11

09

30 d

24 m

8

11 ae 6m

M

FCSEP

21

09

24d

24m

9

8 ae 8 m

M

FCCEP

21

08

4m

18m

10 a

8a

M

FCSEP e intrusão total

11

07

4m

12m

10 b

8a

M

FCSEP e intrusão (2/3)

21

07

4m

12 m

11

8 a e 8m

F

Luxação lateral

21

07

No dia do
trauma

58 m

12

8 ae 4 m

F

FCSEP

21

08

2d

39m

Idade

Sexo

Tipo de Trauma

la

11 a

F

Subluxação

lb

11 a

F

2a

8 aelOm

2b

Dentes
Trauma
Anterior Acometidos

Sim

Sim

8 - 0X3NV

Estágio de
NoIla

N°

11

09

36 m

22 m

21

09

12d

27m

Concussão e FE

21

08

5m

55m

F

FCRCEP e subluxação

21

09

1m

17 m

8a

M

FCSEP

21

08

1m

10 m

18a

8 ae 8 m

M

FE e intrusão

Sim

11

08

5d

64m

18b

8 ae 8 m

M

luxação lateral

Sim

21

08

5d

64m

19

11 ae 9 m

F

FE

22

09

48m

51m

20

9 ae 7 m

M

FCCEP

21

09

1m

1m

21

8 ae 9 m

M

FCCEP

21

09

2m

26m

22 a

9a

M

FCSEP

Sim

11

08

2m

26 m

22 b

9a

M

FCSEP e intrusão

Sim

21

08

2m

26 m

23

11 ae 3 m

M

FCSEP

21

08

24m

14m

24a

11 ae 2 m

F

FE e subluxação

22

09

id

46m

24b

11 ae 2 m

F

FE e subluxação

11

09

id

46m

25

11 a

F

FCSEP e concussão

11

09

24 m

29 m

26

8 ae 3 m

M

FE e concussão

11

08

3m

52m

27

8 ae 10 m

M

FE

21

08

3m

52m

13

9 a e 11 m

M

FCSEP e subluxação

14

9 ae 3 m

M

FCCEP

15

8 ae 2 m

F

16

8 ae6m

17

Sim

28

9 a e1m

M

FCRSEP

21

09

33 m

33 m

29

8 ae 6 m

M

FCCEP

11

09

11 m

11 m

30

9 ae 6 m

F

FCCEP

11

09

12m

12m

31

9a

F

FCCEP e concussão

21

09

42m

42m

Tabela do GI I (dentes traumatizados com nzogenese incompleta que necrosaram).

ANEXO — C

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DISCIPLINA DE ODONTOPEDIATRIA II

FICHA DE TRAUMATISMO
N° do Prontuário:
Data do Exame
Dados Pessoais
Nome
Data de nascimento
Nome do pai

Idade

anos

meses

Profissão
Nome da mile
Prof issão
Bairro:

Endereço
Cidade
Telefone residencial (
Telefone comercial (
Telefone contato (

Estado

CEP

)
Falar com
Falar com

)

Histórico do Trauma
História de traumatismo prévio

( ) sim

( ) não

* caso afirmativo, data do traumatismo anterior
* quais os dentes atingidos?
qual o tratamento feito e aonde?
Dentes traumatizado no
hora do trauma
Data do trauma
( ) não
Já teve atendimento odontológico anterior?
( ) sim
Tempo decorrido (dias e horas) após o traumatismo ate o lo atendimento odontológico
Qual tipo de tratamento?
Como ocorreu o traumatismo?

Onde ocorreu o traumatismo?
Teve dor de cabeça ou tem agora?

( ) não

( ) sim

Teve náuseas ou tem agora?
Teve vOmitos ou tem agora?

( ) sim
( ) sim
Ficou inconsciente por ocasião do acidente? ( ) sim

( ) não

( ) não
( ) não
quanto tempo?

o

33

Á

Pode lembrar do que aconteceu antes, durante e após o acidente?
( ) sim
Queixa atual do paciente
bor à mastigação
( ) sim ( ) não Se positivo, qual(is) dente(s)?
bor à trocas térmicas
( ) sim ( ) não Se positivo, qual(is) dente(s)?
bor é espontanea
( ) sim ( ) não Se positivo, qual(is) dente(s)?
Outras queixas, descreva

( ) não

Exame clinico dos tecidos moles
Lábios

) sim - laceração
) sim - tumefação

( ) não

Mucosa

) sim - laceração
) sim - tumefação

( ) não

Gengiva

) sim - laceração
) sim - tumefação

( ) não

Freios

) sim - laceração

( ) não

) sim - tumefação

Lingua

) sim - laceração
) sim - tumefação

( ) não

Palato

) sim - laceração
) sim - tumefação

( ) não

Fistula

) sim onde?

(

EXAME CLÍNICO DENTAL
Tipo de trauma

FRATURAS
) fratura e/ou trinca de esmalte
) fratura coronária sem exposição pulpar
) fratura coronária com exposição pulpar
) fratura corona radicular sem exposição pulpar
) fratura corona radicular com exposição pulpar

LUXAÇOES
) concussão
) subluxação
) intrusão
) extrusão
) luxação lateral
) avulsao.

mm de coroa exposta
mm de coroa exposta

não
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Alteração de cor

) cinza
) amarelada
) róseo

( ) não

Mobilidade aumentada
Resposta a percussão vertical

) sim

( )não
(

( ) sim

horizontal
Teste de vitalidade

( ) sim

dente n°
dente no

resposta

dente n°

resposta

dente n°

resposta

) não

( ) não

resposta

Exame radiográfico inicial
Técnica radiográfica
(

) periapical

(

) oclusal

( ) lateral de raiz
iagnósti co radiográf ico
) sem alteração
) espessamento do lig. periodontal lateral
) espessamento do lig. periodontal apical
) lesão periapical
) deslocamento (alongamento)

,

( ) fratura radicular transversal
( ) fratura radicular longitudinal
( ) fratura radicular obliqua
( ) 1/3 da fratura
( ) reabsorção radicu lar no terço
( ) fratura óssea

) deslocamento (encurtamento)
) obliteração do canal pulpar
Observaçaes

Fatores predisponentes
Classe II
Overjet acentuado
Hipotomia do lábio superior

Registro fotográfico inicial

Hábitos deletérios
Higiene
Lesses de cárie
Dieta

sim

) não

) sim
) sim

) não
) não

)

( ) sim

( ) não

Observagaes

Plano de Tratamento

36

Procedimentos executados
data

Procedimentos executados

37

data

Procedimentos executados
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ANEXO D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA
DISCIPLINAS DE ODONTOPEDIATRIA
(GRAbuAçÃo/ ESTAGIO/ ESPECIALIZAÇÃO/ MESTRADO/ DOUTORADO)

CONSENTIMENTO INFORMADO PARA 0 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADE DE
TRATAMENTO ENDOCONTICO (TRATAMENTO DE CANAL) EM DENTE DECIDUO (DELEITE)

OU PERMANENTE QUE TIVERAM COMPROMETIMENTO PULPAR (NERVO)
POR LESA-0 DE CÁRIE E/OU TRAUMATISM°

-

Eu

•

RG

, responsável

pelo

menor
depois de esclarecido das vantagens e desvantagens do tratamento endodlintico e da exodontia,
compreendo que o tratamento de canal é um procedimento realizado para manter o dente na
cavidade bucal em condições de saúde, pois caso ele não seja tratado, deverá que ser extraído.
2-

Foi me explicado que o tratamento de canal, embora tenha um alto grau de sucesso clinico, é
um procedimento biológico e seus resultados não podem ser garantidos, principalmente nos
casos de dentes traumatizados e depende da resposta biológica individual.

3-

Compreendo também que o sucesso do tratamento tende a diminuir em função: do tempo que o
dente está aberto na boca, da presença de lesões de furca, da presença de lesões periapicais
como abscessos crônicos, da falta de higienização/escovação dos dentes pelos pais ou
responsáveis.

4-

Estou ciente que nos casos em que o dente está aberto na boca, após a primeira consulta em
que o dentista coloca um curativo e fecha o dente, podem ocorrer sintomas clínicos de um
abscesso agudo (dor e/ou inchaço do rosto ou gengiva) inclusive com presença de fistula
(bolinha amarela na gengiva que sai pus).

5-

Nos casos de dentes traumatizados, permanentes ou de leite, o tratamento é longo (anos) e,
dependendo da gravidade do trauma, o dente pode ser perdido em meses ou anos, mesmo após

o tratamento adequado.
rubrica:
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6-

Estou ciente que todo dente com tratamento de canal (permanente ou de leite) torna-se mais
frágil, podendo ocorrer fraturas (coroa ou raiz) durante ou mesmo após o término do
tratamento.

7-

Estou ciente que, em casos de trauma no dente de leite, o dente permanente poderá nascer com
alterações de cor ou forma.

8-

Eu, comprometo-me como responsável pelo menor acima citado, a comparecer para o
acompanhamento clinico/radiográfico nas datas e horários agendados, tanto nos tratamentos
dos dentes de leite quanto dos dentes permanentes, toda vez que for solicitada.

9-

Foi me dada à liberdade de desistir do tratamento a qualquer momento, assumindo todas as
conseqüências relacionadas no item 11.

10- 0 fato de não concordar com este tratamento em especial não impedirá o meu (minha) filho(a)

de ser atendido na disciplina de Odontopediatria da UFSC para realizar outros tratamentos,
desde que exista vaga.

11- Em resumo, esclareceram-me que os BENEFÍCIOS do tratamento de canal serão:
•

Preservação do dente permanente evitando sua substituição por próteses fixas ou implantes
(prognóstico duvidoso na adolescência).

•

Preservação do dente de leite evitando sua substituição por mantenedores de espaço

(aparelho protético/ortodõntico) até o aparecimento do dente permanente.

12- Em resumo, esclareceram-me que os RISCOS do tratamento de canal são:

•

Insucesso do tratamento devido ao aparecimento de abscesso ou pela não regressão do
mesmo após o tratamento, necessitando da extração do dente.

•

Nos casos de dentes permanentes traumatizados, há sempre o risco de reabsorção radicular
patológica, levando a perda do elemento dental em meses ou anos, dependendo da

gravidade do trauma.
•

Nos casos de dentes de leite, ha risco do cimento obturador não ser eliminado, havendo
necessidade de extração deste na mesma época da perda do dente igual, do lado oposto.
rubrica:

40

•

Parestesia (perda parcial da movimentação do lábia/face) pelo trauma no nervo alveolar
durante a anestesia.

•

Ulcera (ferida) na bochecha ou lábio quando a criança fica mordendo a Area anestesiada,
após o procedimento odontológico.

•

Fratura de instrumentos endodemticos no canal radicular

13- Em resumo, esclareceram-me que as conseqüências de NÃO fazer qualquer tipo de tratamento
pode ser:
•

Abscesso

•

Dor

•

Infecção severa

•

Perda precoce do dente de leite

•

No caso de dentes de leite, perda de espaço para o dente permanente nascer, necessitando
de aparelhos ortodemticos.

•

Também no caso da perda precoce dos dentes de leite anteriores (da frente), instalação de
hábitos deletérios (ruins) como o de pronunciar de forma errada de certas silabas.

•

Perda de osso devido A inflamação do dente.

14- Estou ciente e concordo que meu (minha) filho(a) pode necessitar de imobilização médica (ser
contida) durante o(s) atendimento(s), principalmente na faixa etária de 0 a 3 anos.

15- Concordo também que todas as radiografias, modelos, desenhos, históricos de antecedentes
familiares, resultados de exames clínicos e de laboratório, e quaisquer outras informações
concernentes ao planejamento, dou pleno direito de retenção, uso para quaisquer fuis de ensino
• de divulgação em jornais e/ou revista cientificas do pais e do estrangeiro, respeitando os
respectivos códigos de ética.

Assinatura:
Nome:
RG:
rubrica:

