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Objetivo: Determinar a presença de sinais clínicos ou 

radiográficos de traumatismos nos incisivos superiores 

decíduos, bem como o conhecimento dos pais sobre os 

traumatismos ocorridos em seus filhos num grupo de 45 

crianças atendidas na Universidade Luterana do Brasil  

Campus Torres - RS. Método: Previamente à consulta, os 

responsáveis responderam a questões referentes a episódios 

de traumatismos dentários em seu filho. Em seguida, foram 

executados os exames clínico e radiográfico dos incisivos 

superiores, sendo excluídos os pacientes que apresentavam 

lesões de cárie, restaurações ou tratamentos pulpares. 

Resultados: A alteração de cor (50,0%) como o sinal clínico 

mais comum seguida da avulsão (17,6%) e o sinal radiográfico 

mais freqüente a obliteração pulpar (56,3%). O sexo masculino 

foi o mais afetado e o incisivo central superior o dente mais 

atingido. Além disso, a quantidade de traumatismos 

encontrados nos exames clínico e radiográfico superou o 

relatado pelos responsáveis. Conclusão: Os resultados deste 

estudo reforçam a necessidade de esclarecimentos quanto à 

atenção imediata ao trauma na dentição decídua e de 

observação em longo prazo destes dentes e de seus 

sucessores permanentes.

Objective: The aim of this study was to determine the presence 

of clinical and radiographic signs of injury to the maxillary 

primary incisors and the children carers' knowledge about 

dental trauma ocurrence in a 45 children group from three to 

eight years old. Method: Before the clinical examination, the 

carers were asked about their children's dental trauma events. 

After that, took course the maxillary incisors clinical and 

radiographical examination, excluding the ones with caries, 

fillings, or pulpar treatments. Results: Discoloration (50.0%) 

was the most common present sign of trauma followed by 

avulsion (17. 6%) and the pulp canal obliteration (56. 3%) was 

the major result of the radiographical signal. Boys had more 

trauma recorded than girls and the maxillary central incisors 

were the most vulnerable to injury. Besides, the amount of 

trauma recorded by clinical and radiographic examination was 

bigger than that reported in the questionnaire by mothers or 

children carers. Conclusion: The results related in this study 

reinforce the need of immediate attention to trauma on 

deciduous dentition and long term observation of the 

developing permanent successor. 



O traumatismo dentário pode ser definido como 

uma agressão térmica, química ou mecânica sofrida pelo 

dente e estruturas adjacentes cuja magnitude supera a 

resistência encontrada nos tecidos ósseo e dentário. A 

extensão das lesões traumáticas tem relação direta com 

a intensidade, tipo e duração do impacto (BIJELLA et al., 

1990; DUARTE et al., 2001).

Lesões traumáticas na dentição decídua são 

muito comuns na clínica odontológica, tornando-se 

problemas de difícil prevenção em função da etiologia e 

faixa etária em que ocorrem (KRAMER; FELDENS, 

2005). São freqüentes quando a criança começa a 

levantar-se sozinha, a andar, a correr, isto é, por volta de 

um a três anos de idade, quando a criança ainda não 

apresenta coordenação motora que lhe permita 

movimentos precisos e seguros, levando a quedas que 

são as causas mais associadas ao trauma (COSTA; 

CORRÊA; RIBEIRO, 1998). Vários estudos têm 

demonstrado picos de incidência de traumatismos em 

outras faixas etárias, o que demonstra que as crianças 

estão sujeitas a traumatismos em qualquer idade e 

principalmente antes dos seis anos de idade 

(ANDREASEN; RAVN, 1972; KENWOOD; SEOW, 1989; 

HAERGREAVES, 1999; WANDERLEY, 1999; 

ZEMBRUSKI, 2001).

Enquanto na dentição permanente as fraturas 

coronárias parecem predominar, na dentição decídua os 

deslocamentos são mais comuns, fato atribuído por 

diversos autores à maior resiliência do osso alveolar das 

crianças jovens (ANDREASEN; RAVN, 1972; COSTA; 

CORRÊA; RIBEIRO, 1998; DUARTE et al., 2001). 

Quanto à região afetada, em ambas as dentições os 

incisivos centrais superiores são os dentes mais 

atingidos. Com relação ao sexo, na dentição permanente 

é comum haver maior prevalência de traumatismos no 

sexo masculino e na dentição decídua ambos os sexos 

são afetados em proporções semelhantes (WILSON, 

1995; ANDREASEN; ANDREASEN, 2001; KRAMER; 

FELDENS, 2005).

Traumatismos na dentição decídua podem 

resultar em seqüelas tanto nos próprios dentes 

traumatizados quanto em seus sucessores. Os dentes 

decíduos que sofreram trauma podem apresentar 

hemorragia pulpar, alteração de cor, perda prematura, 

reabsorção interna ou externa, obliteração pulpar, 

anquilose e necrose pulpar (BORUN; ANDREASEN, 

1998; NOGUEIRA et al., 1999; MEIRA; BARCELOS; 

PRIMO, 2003; KRAMER; FELDENS, 2005). Nos 

sucessores permanentes, as alterações mais comuns 

são a hipocalcificação e a hipoplasia de esmalte, além da 

dilaceração radicular ou coronária, formações de 

odontoma, interrupção ou alterações na formação 

radicular e distúrbios na erupção (DIAB; ELBRADAWY, 

2000; ANDREASEN; ANDREASEN, 2001; DUARTE et 

al., 2001).

Para se evitar maiores danos aos dentes 

decíduos traumatizados e sucessores permanentes é 

necessário que se tomem cuidados e atenções próprias 

ao trauma. O diagnóstico deve ser rápido e preciso, 

baseado em achados clínicos e radiográficos. As 

radiografias são exames complementares, porém 

essenciais tanto para auxiliar no diagnóstico, como no 

controle posterior do trauma, tendo como objetivo 

detectar a ocorrência de alguma anormalidade, tanto no 

dente acometido como no seu sucessor permanente 

(WILSON, 1995).

Garcia-Godoy et al. (1987) analisaram 196 

dentes de 114 crianças com injúrias traumáticas em uma 

clínica privada na cidade de Santo Domingo (República 

Dominicana). A maior incidência de traumas ocorreu 

entre um e dois anos de idade, sendo a concussão o tipo 

de injúria mais comum (34,7%), seguida da luxação 

(14,4%) e avulsão (11,5%). O sexo masculino foi o mais 

afetado e as quedas contra algum objeto dentro de casa 

foram as causas mais freqüentes. Além disto, 38,7% dos 

pais procuram ajuda especializada para seus filhos no 

mesmo dia do trauma e 37,8% entre um e sete dias 

depois.

Após acompanhar incisivos superiores 

decíduos traumatizados, Kenwood e Seow (1989) 

concluíram que de 21 dentes (30,4%) com alteração de 

cor, 12 apresentavam-se radiograficamente normais, 

sete tinham lesão apical radiolúcida e dois obliteração 

pulpar parcial. Além disto, dos 11 dentes com fratura 

coronária, três estavam normais, dois apresentavam 

obliteração pulpar e dois mostravam lesão apical 

radiolúcida, os demais foram extraídos na primeira 

consulta. 

Bijella et al. (1990), examinaram incisivos de 

576 crianças entre 10 e 72 meses de ambos os sexos, na 

cidade de Bauru, São Paulo. A prevalência de 

traumatismos em incisivos decíduos foi de 30,2%, sendo 

o grupo etário de 10 a 24 meses o de maior ocorrência, 

sem diferença entre os sexos. O incisivo central superior 

foi o dente mais atingido (92,36%) e a injúria traumática 

mais encontrada a subluxação (38,05%). As quedas 

foram a causa mais freqüente dos traumas (68,15%) e as 

seqüelas mais comuns reabsorção radicular e alteração 

de cor. 

Em Londrina-PR, Ferelle (1991) observou 1534 

crianças entre zero e 30 meses de ambos os sexos.  A 

prevalência das injúrias traumáticas sobre os incisivos e 

caninos decíduos foi de 15,71%, sendo que a maior 

ocorrência se deu no grupo etário de 13 a 18 meses 

(23,95%). A fratura de esmalte (16,48%) e a subluxação 

(16,48%) predominaram, seguidas pela fratura de 
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esmalte e dentina com exposição pulpar (14,98%). 

Quedas por andar e correr foram as causas mais 

freqüentes dos traumas dentários (68,88%). O sexo 

masculino foi o mais atingido na faixa etária de 13 a 18 

meses. O arco superior foi o mais envolvido (97,42%) e 

os incisivos superiores os dentes mais atingidos 

(86,08%).

As seqüelas de traumatismos em 545 dentes 

decíduos de 287 crianças forma avaliadas por Borum e 

Andreasen (1998), no Hospital Universitário de 

Copenhague (Dinamarca). Entre seqüelas imediatas e 

em longo prazo, encontrou-se alteração de cor (53%), 

obliteração pulpar (36%), necrose pulpar (25%), 

deslocamento do germe do permanente após luxação 

(5,7%), reabsorção radicular (9,6%) e retração gengival 

(6%). 

Wanderley (1999), realizou estudo com 200 

crianças da Clínica de Odontopediatria da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo e concluiu 

que o traumatismo dentário foi o motivo mais freqüente 

(85%) pelo qual os pais levaram seus filhos ao dentista 

pela primeira vez. De acordo com os resultados, a faixa 

etária mais atingida foi entre três e cinco anos (56,5%), 

sem diferença entre os sexos. O arco superior foi o mais 

afetado (95,4%) e o incisivo central superior o dente mais 

atingido (83,3%). A injúria traumática mais freqüente foi a 

luxação (25,3%), seguida pela fratura de esmalte 

(17,6%) e a causa mais comum foi a queda por andar e 

correr (43,3%). 

Haergreaves et al. (1999) estudaram 1466 pré-

escolares sul-africanos onde a prevalência de 

traumatismo foi de 15% e o pico de incidência ocorreu 

entre quatro e cinco anos de idade (20,6%). O tipo mais 

freqüente de trauma encontrado foi a fratura de esmalte 

(71,8%). Os pais foram questionados sobre a ocorrência 

de traumatismo nos dentes decíduos antes do exame 

clínico do seu filho. Os autores concluíram que a 

quantidade de traumatismos encontrados no exame 

clínico foi quase o dobro (15%) daquela relatada pelos 

pais (8,8%).

Alexandre, Campos e Oliveira (2000) avaliaram 

137 prontuários odontológicos de pacientes de uma 

universidade do Rio de Janeiro com traumatismos em 

dentes decíduos (137). A faixa etária mais afetada foi de 

um a três anos, com maior freqüência no sexo masculino. 

O tipo de trauma mais comum foi a luxação intrusiva 

(43%) e as causas mais comuns dos traumatismos foram 

quedas da própria altura, de objetos altos, superfícies 

elevadas e contra objetos duros.

Zembruski (2001) encontrou uma prevalência de 

35,5% de traumatismos na dentição decídua ao avaliar 

1545 pré-escolares do município de Canoas-RS. O pico 

de incidência ocorreu na faixa etária de três a quatro anos 

(40,4%), sendo a maior prevalência no sexo masculino. 

O arco superior (95,5%) foi o mais afetado e o 

incisivo central superior (80,5%) o dente mais atingido, 

sendo a fratura de esmalte (75,4%) seguida pela 

alteração de cor (10%) os tipos de trauma mais comuns.

Scarpari, Possobon e Moraes (2004) colheram 

dados de 798 prontuários de pacientes portadores de 

necessidades especiais atendidos na Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba-SP, (542 pacientes regulares 

do programa preventivo e 256 pacientes de urgência), de 

ambos os sexos na faixa etária de zero a 48 meses. A 

prevalência de traumatismos encontrada foi de 21%, 

sendo os meninos os mais afetados (56%). A faixa etária 

mais envolvida nos traumas foi entre 19 e 24 meses para 

os pacientes da urgência no sexo masculino, e entre 13 a 

18 meses no sexo feminino. Entre os pacientes 

regulares, a faixa etária de maior prevalência foi entre 13 

a 18 meses para ambos os sexos, tendo como dentes 

mais afetados os incisivos centrais superiores nos dois 

grupos. As injúrias mais encontradas no grupo de 

urgência foram as luxações (41%) e no grupo de 

atendimento regular a fratura de esmalte (43%).

Sabendo da importância de esclarecer aos pais 

e responsáveis a necessidade de procurar atendimento 

e de acompanhar os dentes decíduos traumatizados, 

este trabalho tem como objetivo observar as 

conseqüências de traumatismos em dentes decíduos, 

bem como observar o conhecimento dos responsáveis 

sobre o episódio de trauma em seu filho.

A amostra foi constituída de 45 crianças 

atendidas nas Disciplinas de Odontopediatria I e II na 

Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)  Torres, no 

período de Maio de 2004 a Outubro de 2004. Foram 

incluídas no grupo de estudo apenas as crianças que 

apresentavam incisivos decíduos superiores, livres de 

cárie, restaurações extensas, tratamento endodôntico 

ou demais tratamentos pulpares.

Antes do atendimento clínico na Universidade 

os responsáveis (pai, mãe ou parente próximo que 

convive com a criança) foram questionados sobre 

traumatismos sofridos pela criança, bem como detalhes 

do acidente. Logo depois, foi realizado o exame clínico 

dos incisivos superiores e uma tomada radiográfica 

ântero-superior pela técnica periapical modificada 

(oclusal), com película número dois (MATHIAS; 

CORRÊA, 1998). Esta radiografia é realizada 

habitualmente nos pacientes atendidos pela primeira 

vez na Clínica de Odontopediatria e portadores de 

dentes decíduos na região ântero-superior e visa 

diagnosticar possíveis anomalias, cárie e trauma nesta 
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região (TOLEDO, 1996).

Para avaliar os sinais clínicos de traumatismos 

dentais utilizou-se a classificação proposta por 

Andreasen e Andreasen (2001). A avaliação das 

conseqüências com manifestação radiográfica baseou-

se no descrito por Borum e Andreasen (1998) e Costa, 

Corrêa e Ribeiro (1998). 

Os achados clínicos e radiográficos e as 

respostas das questões aplicadas aos responsáveis 

foram registrados em ficha clínica própria e os dados 

ob t i dos  f o ram p rocessados  e  ana l i sados  

estatisticamente. Esta pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Luterana 

do Brasil através do Termo de Avaliação e Aprovação 

2004-188H.

Entre 267 crianças atendidas no período do 

estudo, apenas 45 se encaixavam nos critérios de 

inclusão desta pesquisa. 

De acordo com os responsáveis, 24 (53%) 

crianças da amostra haviam sofrido trauma dental. 

Destas, 17 (70,8%) apresentavam sinais clínicos e 12 

(50%) sinais radiográficos de trauma. Sinais clínicos e 

radiográficos simultaneamente foram observados em 12 

(50%) crianças deste grupo. Das 21 (47%) crianças sem 

história de trauma, oito (38,1%) apresentavam sinais de 

trauma clínico ou radiográfico, seis (28,6%) 

apresentavam somente sinais clínicos, três (14,3%) 

sinais radiográficos e apenas uma (4,8%) apresentava 

sinais clínicos e radiográficos de traumatismos ao 

mesmo tempo (Tabela 1). 

O desconhecimento por parte dos pais em 

relação a episódios menores de traumatismo é um fato 

discutido com freqüência em odontologia e estes 

resultados condizem com os encontrados por 

Haergreaves et al. (1999), onde a quantidade de 

traumatismos encontrados em exame clínico foi maior 

do que os responsáveis relatavam.  

Considerando sinais clínicos ou radiográficos, a 

prevalência de traumatismos desta amostra foi de 

55,6%. Este índice foi superior ao encontrado por muitas 

pesquisas (FERELLE, 1991; HAERGREAVES, 1999; 

SCARPARI; POSSOBON; MORAES, 2004), mas se 

aproxima dos encontrados por Zembruski (2001) e 

Bijella et al. (1990). Uma prevalência tão alta pode ser 

atribuída ao fato desta pesquisa incluir os sinais 

radiográficos, o que não ocorreu em alguns trabalhos 

(Haergreaves, 1999; Zembruski, 2001). 

Quanto ao gênero, na dentição decídua a 

maioria dos estudos relata não haver diferenças 

significativas entre o sexo masculino e feminino 

(WILSON, 1995; ANDREASEN; ANDREASEN, 2001; 

KRAMER, 2001; FELDENS, 2005). No presente estudo, 

a amostra foi constituída de 26 meninos e 19 meninas, 

sendo que 25 pacientes apresentavam sinal clínico ou 

radiográfico de trauma. Destes, 19 (57,8%) eram do 

sexo masculino (p=0,002829) e 6 (42,2%) do sexo 

feminino, o que não é um achado comum, mas concorda 

com o encontrado por alguns autores (GARCIA-GODOY 

et al., 1987; FERELLE, 1991; ZEMBRUSKI, 2001; 

SCARPARI; POSSOBON; MORAES, 2004). 

Sabe-se que o aprendizado de andar e a 

conseqüente menor dependência e vigilância de um 

adulto costuma resultar em alta ocorrência de traumas 

entre um e três anos de idade (COSTA; CORRÊA; 

RIBEIRO, 1998). Por se tratar de uma amostra pequena, 

não foi detectado neste grupo um pico de incidência. 

Entretanto, dos 24 pacientes onde os responsáveis 

tinham conhecimento da ocorrência de um episódio de 

trauma dental, podemos encontrar três fases onde estes 

ocorreram com maior freqüência. Cinco pacientes 

(20,8%) sofreram trauma antes de um ano de idade, 

outros cinco (20,8%) entre dois e três anos de idade e 

seis (25%) entre quatro e cinco anos de idade. Os sete 

restantes (29,1%) sofreram trauma em épocas distintas.

 

Sinal Clínico Sinal Radiográfico 
História de 
Trauma Sim Não Total  Sim  Não Total  

Sinal clínico e 
Radiográfico  

Sinal clínico 
ou 
radiográfico 

SIM  
17 

70,8%    

7 

29,2% 

24 

53% 

12 

50% 

12 

50% 

24 

53% 

12 

50% 

17 

70,8% 

NÃO  
6 

28,6% 

15 

71,4% 

21 

47% 

3 

14,3% 

18 

85,7% 

21 

47% 

1 

4,8% 

8 

38,1% 

TOTAL  
23 

51,1% 

22 

48,9% 

45 

100% 

15 

33,3% 

30 

66,7% 

45 

100% 

13 

28,9% 

25 

55,6% 

Tabela 1. Amostra de acordo com sinais clínicos e radiográficos de traumatismo e história pregressa de trauma.
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 Assim, podemos observar uma alta freqüência 

de traumatismos entre zero e três anos de idade (41,6%) 

nesta amostra, concordando com Garcia-Godoy et al. 

(1987), Bijella et al. (1990), Ferelle (1991), Alexandre, 

Campos e Oliveira (2000) e Scarpari, Possobon e 

Moraes (2004).

No grupo estudado, prevaleceram os 

traumatismos por quedas da própria altura (10) e quedas 

de objetos altos (5), além de brinquedos com rodas (4), 

quedas contra objetos (3), queda com chupeta na boca 

(1) e acidente de moto (1). A maior parte dos acidentes 

ocorreu em casa (18), os demais na rua (2), na creche 

(1), no ginásio de esportes (1) ou o responsável não 

lembrava (2). Estes dados estão em concordância com a 

maioria dos trabalhos referentes à faixa etária estudada, 

onde a pouca habilidade no deslocamento, aliada à falta 

de noção de perigo em suas ações influencia muito na 

etiologia do traumatismo dental (ANDREASEN; RAVN, 

1972; GARCIA-GODOY et al., 1987; KENWOOD; 

SEOW, 1989; FERELLE, 1991; HAERGREAVES, 1999; 

WANDERLEY, 1999; ALEXANDRE; CAMPOS; 

OLIVEIRA, 2000; ZEMBRUSKI, 2001).

Muitos trabalhos têm demonstrado alta 

ocorrência de alteração de cor em dentes decíduos 

traumatizados (BIJELLA et al., 1990; BORUM; 

ANDREASEN, 1998, ZEMBRUSKI, 2001). Nesta 

pesquisa, o sinal clínico mais freqüente foi a alteração de 

cor (17) e o tipo de traumatismo mais comum a avulsão 

(6), seguida da fratura de esmalte (5), da subluxação (3) 

e das luxações (3), sendo que alguns pacientes 

apresentavam mais de uma destas alterações (Figura 1).

 

50%

14,7%

8,8% 8,8%

17,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1Alteração de cor Fratura de esmalte Subluxação

Luxações Avulsão

Figura 1. Distribuição das alterações clínicas.

De acordo com a literatura, dentes decíduos 

estão mais propensos a deslocamentos devido à 

resiliência do tecido ósseo em fase de dentição decídua 

(ANDREASEN; RAVN, 1972; COSTA; CORRÊA; 

RIBEIRO, 1998; DUARTE et al., 2001). Os resultados 

desta amostra refletem a forma como os dados foram 

colhidos, pois como demonstraram Scarpari, Possobon 

e Moraes (2004) teríamos uma prevalência maior de 

deslocamentos dentários, que são considerados 

traumas mais graves, se os dados fossem obtidos em 

um serviço de atendimento de urgência. Deste modo, 

uma maior prevalência de alteração de cor justifica-se 

pelo fato de esta ser uma alteração branda, 

provavelmente causada por um trauma leve do tipo 

concussão ou subluxação que muitas vezes são 

ignorados pelos pais, mas são bastante comuns 

(GARCIA-GODOY et al., 1987; BIJELLA et al., 1990; 

DUARTE et al., 2001).

A obliteração pulpar (9) foi a alteração mais 

encontrada no exame radiográfico, seguida da 

reabsorção externa (5), da lesão apical (1) e da fratura 

radicular (1) (Figura 2). De acordo com Borum e 

Andreasen (1998), mais de 80% dos dentes com 

alteração de cor amarelada mostram sinais radiográficos 

de obliteração pulpar. Já Kenwood e Seow (1989) 

encontraram obliteração pulpar em apenas dois de 21 

dentes com alteração de cor. No presente estudo, dos 17 

dentes com alteração de cor, oito (47%) apresentavam 

obliteração pulpar, três (17,6%) reabsorção externa, um 

(5,8%) lesão apical e cinco (29,4%) apresentavam-se 

normais. Além disto, correlação entre alteração clínica e 

radiográfica concomitante ocorreram em 12 casos nesta 

pesquisa, todos relacionados à alteração de cor. 

 56,3%
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31,3%

6,3%

0%
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Obliteração Pulpar Fratura Radicular

Reabsorção Externa Lesão Apical

Figura 2. Distribuição das alterações radiográficas.
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No presente estudo os incisivos centrais 

superiores (37) foram os mais afetados por trauma, o que 

está em acordo com o relato de diversas pesquisas 

(BIJELLA et al., 1990; FERELLE, 1991; WANDERLEY, 

1999; ALEXANDRE, 2000; ZEMBRUSKI, 2001;  

SCARPARI et al., 2004).

Das oito crianças cujos pais negaram história de 

trauma e que apresentavam algum sinal de injúria, 

apenas uma apresentava sinal clínico e radiográfico ao 

mesmo tempo (alteração de cor e obliteração pulpar), 

duas apresentavam alteração de cor, três fratura de 

esmalte, uma somente obliteração pulpar e uma 

reabsorção externa. Além disso, somente sete das 24 

crianças com trauma conhecido pelos pais foram levadas 

para o atendimento após a ocorrência do mesmo. Muitos 

pais costumam subestimar traumas dentários menores, 

esquecendo-se de sua ocorrência ou simplesmente não 

levando a criança para acompanhamento odontológico. 

A procura por atendimento costuma ocorrer num período 

tardio e deve-se a complicações decorrentes do trauma 

(GARCIA-GODOY et al., 1987; BIJELLA et al., 1990; 

HARGREAVES et al., 1999; WANDERLEY, 1999; 

MEIRA; BARCELOS; PRIMO, 2003). 

Deste modo, fica evidente que uma grande 

parcela da população carece de informações sobre a 

necessidade de tratamento e acompanhamento de 

lesões traumáticas. Sabe-se que o serviço público é 

carente de recursos para que se institua o 

acompanhamento e o tratamento necessário. O serviço 

privado também não dispõe, muitas vezes, de 

profissionais adequadamente preparados para tal. 

Assim, torna-se necessário esclarecer, a população e 

profissionais da odontologia, e, talvez formar centros 

especializados para tratamento de traumatismos 

dentários.

Os resultados encontrados permitem-nos 

concluir que a prevalência de traumatismos no grupo 

estudado é alta e as conseqüências nos dentes decíduos 

bastante freqüentes. Além disto, a história do trauma e a 

etiologia demonstram que a prevenção destes eventos 

está fora do controle de muitas famílias, uma vez que 

ocorrem normalmente em casa, em situações 

corriqueiras. Assim, cabe ao cirurgião-dentista o papel de 

esclarecer a necessidade do acompanhamento 

profissional na verificação de possíveis alterações que 

podem apresentar-se após traumatismos dentários, 

muitas vezes desconhecidos pela família.
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