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Repercussões do Trauma 
para Dentes Decíduos

• Várias sequelas podem acometer a dentição 
decídua após um traumatismo, podendo variar de 
acordo com a intensidade e o tipo de trauma 
ocorrido.



Hemorragias

• A hiperemia pulpar é a primeira reação da polpa em 
resposta ao trauma sofrido e está presente mesmo 
em traumatismos de pequena intensidade. 

• Visualiza-se com frequência durante o exame clínico 
a congestão de sangue no interior da câmara pulpar. 

• Colorações acinzentadas ou azuladas que ocorrem 
logo depois do traumatismo, causada por ruptura 
dos capilares, o que leva ao extravasamento de 
eritrócitos e, por consequência, à pigmentação



Hemorragias
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Após 6 mesesHemorragia



Obliteração
• Tons amarelados ou brancos opacos geralmente estão 

relacionados a obliterações (calcificações) do canal pulpar, 
caracterizadas pela deposição de tecido mineralizado no 
interior do canal radicular. 

• Apesar da obliteração do canal radicular, é normal esses 
dentes sofrerem rizólise.



Anquilose
• A anquilose dental (reabsorção substitutiva) também 

pode ocorrer em razão da progressiva substituição de 
tecido dentário por tecido ósseo. 

• Clinicamente o dente aparece em infraoclusão em relação 
aos seus adjacentes. Radiograficamente pode haver 
ausência de continuidade do ligamento periodontal ao 
osso alveolar na área de fusão do cemento. 

• Na maioria dos casos tem-se a necessidade de 
exodontia, pois não acontecerá reabsorção fisiológica 
desse dente, causando erupção retardada ou ectópica do 
permanente.



Anquilose



Reabsorções Radicares

Internas
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Reabsorções Radicares

Externas



Fístula
• Indicativo de necrose Pulpar 

• Se a coloração se der meses ou anos após o 
trauma, é possível que tal hemorragia tenha 
evoluído para necrose pulpar.



Fístula



Retenção Prolongada

• Outro achado clínico em virtude do traumatismo é 
a retenção prolongada, em que não acontece o 
processo fisiológico de rizólise na raiz do decíduo; 
aqui a exodontia deve ser realizada

(Kramer,(Feldens,(2005)



Pigmentação Coronária

• A descoloração coronária é a sequela mais 
comum na dentição decídua e pode ser transitória 
ou acompanhar o dente até a esfoliação. 

• A descoloração, se isolada de outros sinais, não 
sugere tratamento endodôntico, que só será feito 
em casos de necrose pulpar ou infecções 
associadas.



Pigmentação Coronária



Repercussões do Trauma para 
Dentes Permanentes Sucessores

• Em virtude da proximidade anatômica da raiz do 
dente decíduo com a coroa do germe do 
permanente, o traumatismo na dentição decídua 
pode lesionar o germe dentário em formação. 

• Isso leva a alterações que variam de acordo com o 
tipo de trauma e o estágio de desenvolvimento do 
dente permanente, sendo os estágios iniciais de 
mineralização mais suscetíveis a sequelas.



Hipoplasia de Esmalte
• A hipoplasia do esmalte apresenta-se clinicamente 

como um defei to estrutural associado à 
descoloração branca ou amarelo-marrom, 
evidência da destruição de ameloblastos antes da 
deposição de esmalte

(Kramer,(Feldens,(2005)



• Algumas vezes o trauma é severo, a ponto de 
remover a camada de esmalte em formação e 
fazer com que os odontoblastos adjacentes 
produzam um tipo de dentina reparadora.



Dilaceração

• Dilaceração consiste na mudança do longo eixo 
de formação da coroa ou da raiz dentária 
originada de um deslocamento não axial de um 
tecido duro completamente formado em relação a 
um tecido calcificado em desenvolvimento



Dilaceração

Coronária
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Dilaceração

Radicular



Má-formação Radicular

Duplicação Radicular



Má-formação Radicular

• O dano irreversível à 
bainha epitelial de Hertwig 
resulta na paralisação do 
desenvolvimento da raiz, 
levando assim, a formação 
de raízes curtas com 
inadequada inse rção 
periodontal, o que pode 
levar a perda prematura 
do dente

Paralisação da Formação da Raiz



Má-formação Semelhante a 
Odontoma

• Durante o trauma, o incisivo decíduo invade o folículo do 
germe do dente permanente que se encontra na fase 
in ic ia l de sua formação, f ragmentando-o. A 
fragmentação pode resultar na formação de uma massa 
composta por estruturas de tecido dentário separados



Sequestro do Germe do 
Dente Permanente

• O sequestro do germe do dente permanente 
caracteriza-se pela formação de um elemento 
dental subdesenvolvido e requer a remoção 
cirúrgica



Distúrbios na Erupção do 
Sucessor Permanente

• A perda prematura de incisivos decíduos pode 
além de provocar o retardo ou a aceleração na 
erupção do dente sucessor, alterar o seu 
alinhamento



Distúrbios na Erupção do 
Sucessor Permanente

Ulotomia

Ulectomia



Perda Precoce de Dente 
Decíduo

• Concequências: 

• A conseqüência mais grave é a migração dos dentes adjacentes para o espaço originado. 

• A migração depende: 

do elemento perdido 

da oclusão local 

da relação sagital entre os dois arcos dentários 

da influência da língua 

musculatura bucal 

da época da perda (rizólise e rizogênese) 

das condições de espaço no arco



Mantenedores de Espaço

• Segundo Corrêa (1996), o mantenedor de espaço é indicado 
nas seguintes condições: 

Manutenção de espaço 

Devolver estética 

Devolver fonação 

Devolver função 

Evitar hábitos prejudiciais 

Fatores Psicológicos



Mantenedores de Espaço

• Contra-indicações : As contra-indicações segundo Corrêa 
(1996) são: 

Quando o espaço já estiver fechado (avaliar a 
necessidade de um recuperador de espaço) 

Quando o sucessor estiver erupcionando 

Quando houver agenesia do sucessor 

Quando não houver colaboração do paciente 

Quando não puder manter controle do paciente 



Mantenedores de Espaço

• Preservar o espaço do dente 
perdido 

• Manter função 

• Não causar giroversão 

• Não interferir na erupção do 
permanente 

• Guiar o dente sucessor 

• Restaurar a função mastigatória

• Evitar a extrusão do antagonista 

• Não interferir na fala 

• Proteger e preservar os tecidos moles 

• Ser de fácil higienização 

• Ser de fácil construção 

• Ser econômico e estético 

• Ser resistente e permitir reparos

• As características de um bom mantenedor de 
espaço são:



Mantenedores de Espaço



• Fixos: Banda Alça

Mantenedores de Espaço



• Fixos: Coroa Alça

Mantenedores de Espaço



• Fixos: Colagem Direta

Mantenedores de Espaço



• Fixos: Protese Fixa com Cursor (Denari)

Mantenedores de Espaço



• Fixos: Arco Lingual de Nance

Mantenedores de Espaço



• Fixos: Botão de Nance

Mantenedores de Espaço



• Fixos: Arco Transpalatino

Mantenedores de Espaço



• Removíveis: Dentadura Parcial Removível

Mantenedores de Espaço


