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Resumo 

O estudo analisou as características clínicas e 
epidemiológicas de pacientes que sofreram avulsão de 
dentes permanentes atendidos no projeto de extensão 
CEMTrau-Odonto/UEM no período de janeiro de 2000 a 
dezembro de 2017. Através do banco de dados e 
arquivos foram analisados 129 prontuários. Como 
resultados observou-se uma maior prevalência do sexo 
masculino e da faixa etária dos 6 aos 11 anos. A principal 
etiologia foram acidentes ciclísticos. Sobre o número de 
dentes avulsionados por paciente, notou-se maior 
ocorrência de 1 dente/paciente, sendo os incisivos 
centrais superiores os mais acometidos. Quanto ao 
tratamento foram realizados 66 reimplantes - desses, a 
maioria não determinaram o período extra-alveolar (50%) 
e meio de transporte (27%) do dente avulsionado 
reimplantado. O tipo de esplintagem comumente 
realizado foi a não rígida (100%). 

Introdução  

O traumatismo dentário tem sido considerado um 
problema de saúde pública devido à alta prevalência e 
por gerar impactos negativos aos indivíduos. A avulsão 
corresponde ao deslocamento total do dente para fora do 
seu alvéolo, sendo um dos tipos mais severos de 
traumatismo. O tratamento de primeira escolha aos 
dentes permanentes avulsionados é o reimplante 
dentário que consiste no reposicionamento do dente em 
seu alvéolo de origem. O prognóstico do reimplante está 
diretamente relacionado com o período extra-alveolar e 
meio de transporte do dente avulsionado. Diante da 
severidade da avulsão dentária, o objetivo do estudo foi 
analisar as características clínicas e epidemiológicas da 
avulsão em pacientes atendidos no projeto extensão 
Centro Especializado Maringaense de Traumatismo da 
Clínica Odontológica da Universidade Estadual de 
Maringá (CEMTrau-Odonto/UEM). 

Material e Métodos 

Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UEM, n° 
08161819.9.0000.0104. O estudo retrospectivo baseou-
se na análise de prontuários de pacientes que sofreram 
avulsão atendidos no projeto CEMTrau-Odonto/UEM no 
período de janeiro de 2000 a dezembro de 2017. Critério 
de inclusão da pesquisa: avulsão de dente(s) 
permanente(s). Através do banco de dados e arquivos do 
projeto foram analisados 129 prontuários e colhidas 
informações sobre: sexo, idade, etiologia, número de 
dentes avulsionados por paciente, dente avulsionado, 

tratamento, período extra-alveolar, meio de transporte e 
esplintagem.  

Resultados e Discussão 

Diante da severidade da avulsão, verificou-se maior 
ocorrência no sexo masculino (72%) – dado atribuído a 
maior participação dos homens em atividades esportivas. 
Entretanto, acredita-se que essa disparidade tende a 
diminuir devido à crescente participação das mulheres 
em atividades esportivas. A idade dos pacientes variou 
dos 6 aos 56 anos, com predomínio da faixa etária dos 6 
aos 11 anos (36%) – período que o osso alveolar tende 
apresentar menor resistência à forças extrusivas. Sobre 
a etiologia, as mais citadas foram: acidente ciclístico 
(38%) e quedas (20%), ambas atividades relacionadas 
com a coordenação motora dos indivíduos. Quanto ao 
número de dentes avulsionados por paciente, maioria 
apresentou apenas 1 dente avulsionado (68%) – 
sugerindo uma relação diretamente proporcional entre 
intensidade de força e número de dentes avulsionados, 
uma vez que os acidentes motociclísticos acarretaram 
maior número de dentes avulsionados. O dente mais 
acometido foram os incisivos centrais superiores (66%) – 
sabe-se que sua posição na arcada e a possibilidade de 
apresentarem-se protruídos e/ou com selamento labial 
inadequado os predispõem ao traumatismo. No estudo, 
verificou-se que 51% dos pacientes realizaram o  
reimplante – conduta adotada mesmo em condições 
desfavoráveis, devido ser crianças e adolescentes os 
mais acometidos. Quanto ao período extra-alveolar e 
meio de transporte do dente avulsionado, grande parte 
dos prontuários não foram determinados, 
respectivamente, 50% e 27% – observando a 
necessidade de conscientizar os estudantes quanto ao 
preenchimento dos prontuários. A respeito da 
esplintagem, todos os casos receberam a não rígida 
(100%) – que é a mais indicada por permitir o movimento 
fisiológico dos dentes e estimular funcionalmente o 
periodonto. 

Conclusões 

Prevalência do sexo masculino, da faixa etária 6 aos 11 
anos e dos acidentes ciclísticos. Predomínio de um dente 
avulsionado/paciente, incisivos centrais superiores, 
reimplante dentário, meio de transporte e tempo extra-
alveolar não determinados e esplintagem não rígida. 
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