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OBJETIVO

Apresentação

Após a leitura deste recurso, você deverá ser capaz de determinar o manejo 
terapêutico das avulsões na dentição permanente.

 Traumas na região dentoalveolar podem acontecer por diversas causas como 
acidentes, quedas ou outros choques físicos que possam atingir a dentição. Trata-se de 
avulsão quando o traumatismo dentoalveolar desaloja um ou alguns dentes do alvéolo, 
podendo acontecer em qualquer tipo de dentição, porém, na dentição permanente, é 
ainda mais preocupante, necessitando de intervenção o mais precoce possível. 
 O tratamento das avulsões odontológicas de dentição permanente deve ser 
iniciado por uma avaliação clínica criteriosa, baseada na história do traumatismo e na 
verificação do tipo de avulsão, identificando se há rizogênese completa ou incompleta e 
se aconteceram outros comprometimentos bucais. Além das condições clínicas do 
usuário, deve-se considerar que as avulsões representam um momento delicado, 
envolvendo diversos medos e desafios. 
 Você sabe como realizar um atendimento satisfatório em casos de urgências 
envolvendo avulsões na dentição permanente? Você conhece as recomendações 
necessárias para conduzir o paciente ao melhor prognóstico possível? 
 Neste recurso, você irá conhecer: as orientações adequadas para educação em 
saúde do usuário quanto às condutas imediatas que devem ser tomadas nos casos de 
avulsão dentária; as diretrizes para o tratamento de dentes permanentes avulsionados 
com rizogênese completa e incompleta; além do manejo e das técnicas adequadas para 
a realização do reimplante dentário.

Bons estudos!
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 A avulsão de dentes permanentes é uma das lesões traumáticas dentárias mais 
graves. Portanto, o manejo terapêutico imediato realizado na consulta de urgência é 
fundamental para um prognóstico favorável ao dente1.
 O reimplante é o tratamento de escolha, mas nem sempre poderá ser realizado. Em 
algumas situações, o reimplante não é indicado, por exemplo:

 Para minimizar os danos ao dente avulsionado, algumas recomendações podem 
ser úteis para os pacientes ou seus responsáveis realizarem na cena do acidente. As 
recomendações para o cuidado imediato após uma avulsão de dentição permanente 
devem ser dadas a toda a população, permitindo que os usuários reconheçam os 
principais cuidados que devem ser tomados diante dessa situação, melhorando assim o 
prognóstico do tratamento aplicado posteriormente. A Atenção Primária é uma das 
principais portas de entrada desse usuário, devendo ser um forte instrumento para 
educação em saúde.

 

 

 

 

 

1 MANEJO TERAPÊUTICO IMEDIATO DAS AVULSÕES 
NA DENTIÇÃO PERMANENTE

1. Dentes com presença de lesões de cárie profundas ou de 
doença periodontal;  

2. Em pacientes que não cooperam com o tratamento ou 
que apresentam dificuldades em realizar a higiene oral;

3. Em pacientes portadores de condições sistêmicas graves 
(como imunossupressão e patologias cardíacas severas).

1.1 Recomendações para o cuidado imediato
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 As principais orientações que devem ser prestadas para os usuários com o objetivo 
de informar acerca dos cuidados imediatos nos casos de dentição avulsionada são:

Peça para o paciente encontrar o dente e segurá-lo pela 
coroa (parte branca), evitando tocar na porção radicular. 

1

Raiz

Colo

Coroa

Se o dente estiver sujo, peça para o paciente lavá-lo 
rapidamente por, no máximo, 10 segundos, em água corrente 
fria e reposicionar o dente. Tente encorajar o paciente ou seu 
responsável a reimplantar o dente. Uma vez que o dente foi 
reimplantado, peça para o paciente morder um lenço para 
mantê-lo em posição.

Armazenamento em água deve ser evitado! Se no local do 
acidente, houver acesso a meios especiais de transporte ou 
armazenamento, por exemplo, em meio de cultura de células 
e solução balanceada de Hanks, devem ser 
preferencialmente utilizados.4

Se isso não for possível, peça ao paciente ou seu 
responsável para colocar o dente em um copo de leite e levar 
à Unidade de Saúde da Família (USF). Quando não houver 
disponibilidade de leite no local, então: (1) o dente poderá ser 
transportado na boca, mantendo-o nos lábios ou bochechas, 
caso o paciente esteja consciente ou, (2) se o paciente for 
muito jovem, é aconselhável orientá-lo a cuspir em um 
recipiente, onde será colocado o dente. 3

2

Fonte: UNA-SUS/UFMA

Fonte: UNA-SUS/UFMA

Fonte: UNA-SUS/UFMA

Fonte: UNA-SUS/UFMA
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A solução de Hanks é a solução recomendada pela Associação Americana de 
Endodontistas e pela Associação Internacional de Traumatologia Dentária 
como meio de armazenamento de escolha para dentes avulsionados, porém 
é comercializada apenas em alguns países. Trata-se de um composto não 
tóxico de células com nutrientes essenciais que tem um pH de 7,2 e uma 
osmolaridade de cerca de 320 mm kg-1.  Esse meio apresenta a capacidade 
de preservar as células do ligamento periodontal de dentes mantidos fora do 
alvéolo durante um período de tempo de cerca de 24 horas. Essa solução é 
apresentada comercialmente como Save-A-Tooth e comercializada em um kit 
que contém um pequeno cesto em que o dente avulsionado é suspenso e 
submerso em HBSS2.

Procurar tratamento odontológico de urgência 
imediatamente.

.

IMPORTANTE

Você sabe qual o meio mais adequado para o transporte do dente
avulsionado e por quanto tempo ele pode ficar nesse meio?

Recentemente, uma revisão sistemática da literatura concluiu que o meio 
mais apropriado para armazenar e transportar o dente avulsionado é o leite. O 
leite possui uma combinação única de nutrientes, capaz de manter a 
viabilidade das células do ligamento periodontal e, devido ao seu pH 
fisiológico (6.5 a 7.2), pode ser considerado o melhor meio de 
armazenamento para dentes avulsionados. Além disso, já foi demonstrado 
que as células do ligamento periodontal sobrevivem por 2-6 horas quando 
imersas em leite3.

IMPORTANTE

5
Fonte: Visionheldup. 
Vecteezy

7



 Em casos de avulsão, a escolha do tratamento depende do grau de formação 
radicular (ápice aberto ou fechado) e da condição de viabilidade das células do 
ligamento periodontal3. É importante avaliar a viabilidade do ligamento periodontal 
porque a perda de células e o dano ao cemento estão associados à ocorrência de 
anquilose e reabsorção radicular externa4,5. Dessa forma, não se esqueça de avaliar 
estes dois fatores antes de realizar o reimplante dentário! 
 A viabilidade das células do ligamento periodontal depende do meio de 
armazenamento e do tempo que o dente ficou fora da boca, especialmente o tempo em 
meio seco, que é crítico para a sobrevivência das células4,5. Do ponto de vista clínico, 
antes de iniciar o tratamento, é importante que as condições das células do ligamento 
periodontal sejam avaliadas, classificando o dente avulsionado em um dos três grupos 
abaixo1:

 Após avaliar a condição do ligamento periodontal e da formação radicular, você 
deverá instituir o tratamento mais apropriado.

 

 

 

 

 

2 DIRETRIZES PARA MANEJO DAS AVULSÕES 
DENTÁRIAS

Quando o dente foi 
reimplantado imediatamente ou 
após um tempo muito curto no 
local do acidente.

As células do ligamento 
periodontal estão 
provavelmente viáveis.

Quando o dente foi mantido em 
meio de armazenamento (por 
exemplo, soro, leite ou saliva) e o 
tempo extra-alveolar total foi 
< 60 minutos.

As células do ligamento 
periodontal podem estar 
viáveis, mas comprometidas.

Quando houver relato de que o 
tempo extra-alveolar total foi > 60 
minutos, independente se o dente 
foi armazenado ou não em um meio 
de armazenamento adequado.

As células do ligamento 
periodontal não estão viáveis.
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•  Mantenha o dente no local. 
•  Limpe a área com água, soro fisiológico ou clorexidina. 
•  Suture as lacerações gengivais, sempre que presentes. 
• Verifique a posição do dente reimplantado clínica e 
radiograficamente.
•  Realize contenção flexível por até duas semanas. 
•  Prescreva antibiótico sistêmico.
• Se o dente avulsionado teve contato com o solo ou se o 
risco de tétano for incerto, encaminhe o paciente para que o 
médico avalie a necessidade de um reforço contra o tétano.  
•  Forneça as instruções de higiene e alimentação (macia) ao 
paciente. 
• Inicie o tratamento endodôntico de 7-10 dias após o 
reimplante e antes da remoção da contenção.  
•  Acompanhamento clínico e radiográfico após 4 semanas, 
3 meses, 6 meses, 1 ano e, em seguida, anualmente.

 Na Tabela1, observe as condutas para o manejo das avulsões dentárias em dentes 
com rizogênese completa segundo a diretriz desenvolvida pela Associação Internacional 
de Traumatologia Dentária (IADT)1.

Quadro 1: Diretrizes de tratamento para dentes permanentes avulsionados com 
rizogênese completa.
 

 

 

 

 

 

O dente foi 
reimplantado antes 
da chegada do 
paciente à clínica.

•  Limpe a superfície da raiz e o forame apical com soro 
fisiológico.
•  Deixe o dente em gaze umedecida em soro fisiológico. 
•  Anestesie o local. 
•  Lave o alvéolo com soro fisiológico. 
•  Examine o alvéolo. Se houver fratura de parede alveolar 
que impeça o reimplante, reposicione-a com um instrumento 
adequado. 
•  Reimplante o dente lentamente com uma ligeira pressão 
digital. Não use força. 
•  Suture as lacerações gengivais, sempre que presentes. 
•  Verifique a posição do dente reimplantado, clínica e 
radiograficamente. 
•  Realize contenção flexível por até duas semanas, 
mantendo distância da gengiva. 
•  Prescreva antibiótico sistêmico. 

O dente foi mantido 
em um meio de 
armazenamento 
fisiológico e/ou foi 
mantido em local 
seco, com tempo 
extra-alveolar 
inferior a 60 min.
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Fonte: Adaptado de ANDERSSON, L.; ANDREASEN, J. O.; DAY, P.; HEITHERSAY, G.; TROPE, M.; 
DIANGELIS, A. J. et al. International Association of Dental Traumatology Guidelines for the management 
of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol, v.28, n.2, p.88-96, 2012.

•  Se o dente avulsionado teve contato com o solo ou se o 
risco de tétano for incerto, encaminhe o paciente para que o 
médico avalie a necessidade de um reforço contra o tétano. 
•  Forneça as instruções de higiene e alimentação (macia) 
ao paciente. 
•  Inicie o tratamento endodôntico de 7-10 dias após o 
reimplante e antes da remoção da contenção. 
•  Acompanhamento clínico e radiográfico após 4 semanas, 
3 meses, 6 meses, 1 ano e, em seguida, anualmente.

 

 

 

 

 

 

•  Remova os tecidos moles não viáveis com cuidado, 
utilizando, por exemplo, uma gaze. A melhor forma para a 
remoção destes tecidos ainda não foi estabelecida. 
•  Em casos de reimplante tardio (ligamento sem viabilidade), 
o tratamento endodôntico pode ser realizado antes do 
reimplante ou pode ser realizado de 7-10 dias após o 
reimplante.
•  Anestesie o local. 
•  Lave o alvéolo com soro fisiológico. 
•  Examine o alvéolo. Se houver fratura de parede alveolar, 
reposicione-a com um instrumento adequado. 
•  Reimplante o dente lentamente com uma ligeira pressão 
digital. Não use força. 
•  Suture as lacerações gengivais, sempre que presentes. 
•  Verifique a posição do dente reimplantado clínica e 
radiograficamente. 
•  Realize contenção flexível por quatro semanas. 
•  Prescreva antibiótico sistêmico. 
•  Se o dente avulsionado teve contato com o solo ou se o 
risco de tétano for incerto, encaminhe o paciente para que o 
médico avalie a necessidade de um reforço contra o tétano.  
•  Forneça as instruções de higiene e alimentação (macia) ao 
paciente. 
•  No intuito de conter a reabsorção do dente, tem sido 
sugerido o tratamento da superfície radicular com solução 
de fluoreto de sódio a 2% durante 20 minutos, antes do 
reimplante dentário. 
•  Acompanhamento clínico e radiográfico após 4 semanas, 
3 meses, 6 meses, 1 ano e, em seguida, anualmente.

Tempo 
extra-alveolar 
maior que 60 
minutos ou outras 
razões que sugiram 
que as células não 
estejam viáveis.
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 O reimplante tardio tem um prognóstico desfavorável a longo prazo. O objetivo do 
reimplante tardio é a manutenção do contorno do osso alveolar, além das razões 
estéticas, funcionais e psicológicas. No entanto, o prognóstico esperado é de anquilose 
e reabsorção radicular com eventual perda do elemento dentário.
 Na Tabela 2, observe as condutas adequadas a serem realizadas para o manejo 
das avulsões dentárias em dentes com rizogênese incompleta segundo a diretriz 
desenvolvida pela IADT1.

•  Mantenha o dente no local. 
•  Limpe a área com água, soro fisiológico ou clorexidina. 
•  Suture as lacerações gengivais, sempre que presentes. 
•  Verifique a posição do dente reimplantado clínica e 
radiograficamente. 
•  Aplique contenção flexível por até duas semanas. 
•  Prescreva antibiótico sistêmico. 
•  Se o dente avulsionado teve contato com o solo ou se o 
risco de tétano for incerto, encaminhe o paciente para que o 
médico avalie a necessidade de um reforço contra o tétano.  
•  Forneça as instruções de higiene e alimentação (macia) 
ao paciente. 
•  Acompanhamento clínico e radiográfico após 4 semanas, 
3 meses, 6 meses, 1 ano e, em seguida, anualmente.

O objetivo do reimplante em dentes com rizogênese 
incompleta é devolver estética e função ao paciente. 
Nesses casos, há uma grande chance de revascularização 
pulpar. Se isso não ocorrer, o tratamento endodôntico deve 
ser recomendado. 

Quadro 2: Diretrizes de tratamento para dentes permanentes avulsionados com 
rizogênese incompleta.

O dente foi 
reimplantado antes 
da chegada do 
paciente à clínica.

•  Se houver contaminação, limpe a superfície da raiz e o 
forame apical com soro fisiológico. 
•  A aplicação tópica de antibióticos tem demonstrado um 
aumento de chances de revascularização pulpar.
•  Anestesie o local. 
•  Lave o alvéolo com soro fisiológico. 
•  Examine o alvéolo. Se houver fratura de parede alveolar, 
reposicione-a com um instrumento adequado. Remova o 
coágulo do alvéolo e reimplante o dente lentamente, com 
ligeira pressão digital. 

O dente foi mantido 
em um meio de 
armazenamento 
fisiológico e/ou foi 
mantido em local 
seco, com tempo 
extra-alveolar 
inferior a 60 
minutos.
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•  Suture as lacerações gengivais, sempre que presentes, 
especialmente na região cervical. 
•  Verifique a posição do dente reimplantado clínica e 
radiograficamente. 
•  Realize contenção flexível por até duas semanas. 
•  Prescreva antibiótico sistêmico.  
•  Se o dente avulsionado teve contato com o solo ou se o 
risco de tétano for incerto, encaminhe o paciente para que o 
médico avalie a necessidade de um reforço contra o tétano.  
•  Forneça as instruções de higiene e alimentação (macia) 
ao paciente. 
•  Acompanhamento clínico e radiográfico após 4 semanas, 
3 meses, 6 meses, 1 ano e, em seguida, anualmente. 

O objetivo do reimplante em dentes com rizogênese 
incompleta é permitir uma possível revascularização 
pulpar. Os riscos de desenvolvimento de uma reabsorção 
devido a infecção devem ser avaliados. Se a 
revascularização não ocorrer, o tratamento endodôntico 
deve ser recomendado. 

•  Remova os tecidos moles não viáveis com o devido 
cuidado, utilizando, por exemplo, uma gaze. A melhor forma 
para remover estes tecidos ainda não foi estabelecida. 
•  Em casos de reimplante tardio, o tratamento endodôntico 
pode ser realizado antes ou após o dente ser reimplantado. 
•  Anestesie o local. 
•  Lave o alvéolo com soro fisiológico para remoção de 
coágulo sanguíneo. Examine o alvéolo. Se houver fratura de 
parede alveolar, reposicione-a com um instrumento 
adequado. 
•  Reimplante o dente lentamente com uma ligeira pressão 
digital. Não use força. 
•  Suture as lacerações gengivais, sempre que presentes. 
•  Verifique a posição do dente reimplantado clínica e 
radiograficamente. 
•  Aplique contenção flexível por quatro semanas. 
•  Prescreva antibiótico sistêmico.  
•  Se o dente avulsionado teve contato com o solo ou se o 
risco de tétano for incerto, encaminhe o paciente para que o 
médico avalie a necessidade de um reforço contra o tétano.  

Tempo 
extra-alveolar 
maior que 60 
minutos ou outras 
razões que sugiram 
que as células não 
estejam viáveis.
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 Durante o tratamento de dentes reimplantados, a contenção é um fator importante, 
uma vez que estabiliza o dente avulsionado permitindo a cicatrização pulpar e 
periodontal5. A contenção deve ser colocada na superfície vestibular do dente para 
permitir a higiene bucal adequada e o acesso endodôntico1.
 A contenção semirrígida ou flexível é recomendada porque permite o movimento 
fisiológico dos dentes, já que os estímulos funcionais auxiliam na cicatrização6. Além 
disso, tem sido mostrado que os dentes reimplantados estavam clinicamente firmes 
após uma semana de contenção, o que indicou uma necessidade de menor tempo de 
imobilização6.
 O tipo de contenção flexível ideal é aquele feito com resina composta e fio 
ortodôntico (diâmetro não superior a 0,3-0,4 mm), ou resina composta e fio de nylon. O 
comprimento do fio influencia a rigidez. Assim, tem sido recomendada a imobilização de 
apenas um dente não lesado bilateralmente6. Nas figuras abaixo, você pode observar 
dois exemplos de contenções flexíveis, uma realizada com fio ortodôntico (Figura 1) e 
outra com fio de nylon (Figura 2):
 

3 REIMPLANTE DENTÁRIO
3.1 Contenção flexível e de curta duração em dentes 
reimplantados

Fonte: Adaptado de ANDERSSON, L.; ANDREASEN, J. O.; DAY, P.; HEITHERSAY, G.; TROPE, M.; 
DIANGELIS, A. J. et al. International Association of Dental Traumatology Guidelines for the management 
of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol, v.28, n.2, p.88-96, 2012.

•  Forneça as instruções de higiene e alimentação (macia) 
ao paciente. 
•  No intuito de conter a reabsorção do dente, tem sido 
sugerido o tratamento da superfície radicular com solução 
de fluoreto de sódio a 2%, durante 20 minutos, antes do 
reimplante dentário. 
•  Acompanhamento clínico e radiográfico após 4 semanas, 
3 meses, 6 meses, 1 ano e, em seguida, anualmente.

O reimplante tardio tem um prognóstico desfavorável a 
longo prazo. O objetivo do reimplante tardio é a 
manutenção do contorno do osso alveolar, além das razões 
estéticas.
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 Não há estudos clínicos que comprovem a necessidade de prescrição de 
antibióticos em casos de avulsão. No entanto, estudos experimentais mostram um efeito 
benéfico da utilização de antibióticos sobre o reparo periodontal e pulpar, possivelmente 
reduzindo a ocorrência de reabsorção radicular. Por esta razão, antibióticos são 
recomendados na maioria das situações após o reimplante1,8.
 Para administração sistêmica, a tetraciclina é a primeira escolha. No entanto, este 
medicamento é contraindicado em pacientes que estão em fase de mineralização 
dentária. Como alternativa à tetraciclina, a penicilina V ou a amoxicilina podem ser 
prescritas em doses apropriadas para a idade e o peso do paciente durante a primeira 
semana após o acidente1,8.

3.3 Prescrição de antibióticos após o reimplante 
dentário

 Vários fatores podem influenciar o sucesso para o reimplante dentário nos casos 
de avulsão. Esses fatores devem ser avaliados pelo cirurgião-dentista para 

3.4. Prognóstico após reimplante dentário

 Em casos em que há indicação de tratamento endodôntico em dentes com ápice 
fechado e ligamento periodontal viável, este deve ser iniciado dentro de 7 a 10 dias após 
o reimplante. O uso do hidróxido de cálcio como medicamento intracanal por até um mês 
é recomendado com a finalidade de evitar a reabsorção inflamatória externa, seguido 
pela obturação do canal radicular. Mas, se o dente ficou fora do alvéolo em meio seco por 
mais de 60 minutos (ligamento periodontal considerado inviável), o tratamento 
endodôntico pode ser feito extraoral, antes do reimplante7.

 

3.2 Tratamento endodôntico

 Nos dentes com ápices abertos, que foram reimplantados imediatamente ou 
mantidos em meio de armazenamento apropriado por um tempo extra-alveolar inferior a 
60 minutos, é possível que ocorra a revascularização pulpar7.

Figura 1: Contenção flexível composta 
por resina e fio ortodôntico.

Figura 2: Contenção flexível composta 
por resina e fio de nylon.

Fonte: UNA-SUS/UFMA Fonte: UNA-SUS/UFMA 
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determinação do prognóstico do paciente. Na Tabela 3, observe os fatores relacionados 
a um prognóstico favorável e desfavorável após reimplante dentário:

Fonte: Adaptado de ANDERSSON, L.; ANDREASEN, J. O.; DAY, P.; HEITHERSAY, G.; TROPE, M.; DIANGELIS, 
A. J. et al. International Association of Dental Traumatology Guidelines for the management of traumatic 
dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol, v.28, n.2, p.88-96, 2012.

Tabela 3: Prognóstico favorável e desfavorável nos casos de avulsão na dentição 
permanente.

Prognóstico 
Favorável

Rizogênese 
Completa

Rizogênese 
Incompleta

• Dente assintomático, mobilidade normal e 
percussão vertical normal. 
• Nenhuma evidência radiográfica de reabsorção ou 
osteíte perirradicular. 
• A lâmina dura deve aparentar normalidade. 

• Dente assintomático, mobilidade normal e 
percussão vertical normal. 
• Evidência radiográfica de continuidade de 
formação radicular e erupção. 
• Pode ocorrer obliteração do espaço pulpar.

Prognóstico 
Desfavorável

Rizogênese 
Completa

• Dente sintomático, mobilidade excessiva ou 
nenhuma mobilidade (anquilose), com som metálico 
à percussão vertical. 
• Evidência radiográfica de reabsorção (inflamatória, 
infecciosa ou substitutiva) associada à anquilose. 

Rizogênese 
Incompleta

• Dente sintomático, mobilidade excessiva ou 
nenhuma mobilidade (anquilose), com som 
metálico à percussão vertical. 
• Nos casos de anquilose, a coroa do dente estará 
em infra-oclusão. 
• Evidência radiográfica de reabsorção 
(inflamatória, infecciosa ou substitutiva) associada 
à anquilose ou ausência de continuação da 
formação radicular. 
• Quando a anquilose ocorre em um paciente em 
crescimento, a infra-oclusão do dente pode 
prejudicar o crescimento alveolar e facial a curto, 
médio e longo prazo.
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 Você deve alertar ao paciente ou ao responsável sobre a importância das consultas 
de acompanhamento nas situações de traumatismos dentoalveolares. Nessas consultas, 
será observado se os tecidos traumatizados cicatrizaram, ou seja, se o tratamento teve 
sucesso1. 
 Além disso, os pacientes e/ou seus responsáveis devem ser aconselhados a 
respeito dos cuidados necessários durante o tratamento e a cicatrização. Na figura 
abaixo, você pode observar os principais cuidados que devem ser mantidos1:

Figura 3: Cuidados durante o tratamento e a cicatrização dos tecidos traumatizados.

Fonte: Adaptado de ANDERSSON, L.; ANDREASEN, J. O.; DAY, P.; HEITHERSAY, G.; TROPE, M.; DIANGELIS, 
A. J. et al. International Association of Dental Traumatology Guidelines for the management of traumatic 
dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol, v.28, n.2, p.88-96, 2012.

1
Evitar 
participação 
em esportes 
de contato

2
Realizar 
higiene bucal 
de forma 
adequada

Utilização de escova 
macia e bochecho 
com clorexidina a 
0.12%, por 1-2 
semanas. 

3
Manter uma 
dieta macia 
até 2 
semanas 
após o 
trauma
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 O início imediato do manejo da avulsão na dentição permanente é fundamental, 
pois o atendimento rápido e a realização das condutas imediatas são cruciais para 
determinar o sucesso do reimplante dental. É necessário realizar educação em saúde 
contínua para que o usuário saiba quais condutas deve adotar nos primeiros minutos e 
quais as principais portas de entrada do Sistema Único de Saúde para esse atendimento. 
 Na avaliação clínica do paciente na unidade de saúde, o cirugião-dentista deve 
avaliar o grau de formação radicular do dente avulsionado (rizogênese completa ou 
incompleta), quanto tempo o dente ficou fora do alvéolo e qual foi o meio de conservação 
utilizado para transportar o dente. Por meio da consideração de todos esses fatores e 
seguindo as diretrizes de tratamento para dentição permanente avulsionada da 
Associação Internacional de Traumatologia Dentária (IADT), o profissional deve avaliar a 
melhor conduta.
 Para o reimplante dental, o cirurgião-dentista deve escolher qual técnica se aplica 
melhor ao caso e quais os recursos disponíveis na unidade de saúde, podendo ser 
realizada contenção semirrígida ou flexível podendo ser realizada a contenção 
semirrígida ou flexível e o tratamento endodôntico, se for necessário.
 Além da avaliação clínica e do tratamento odontológico inicial, o cirurgião-dentista 
também é responsável pelo acompanhamento após o término do tratamento e, para tal, 
é importante o trabalho multiprofissional na unidade de saúde. 

 É necessário que a equipe conheça as especificidades do paciente e juntos 
planejem estratégias para o tratamento, incluindo desde o atendimento imediato até os 
cuidados a longo prazo que precisarão ser realizados.

Considerações Finais

 

 

 

Você já viu um caso de avulsão de dentição permanente? 
Como funciona o trabalho multiprofissional da sua equipe? 
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