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O QUE DEVO FAZER 
NO IMEDIATO?

NA DENTIÇÃO DECÍDUA:

NA DENTIÇÃO PERMANENTE:

QUAIS OS TIPOS DE FRATURAS QUE PODEM OCORRER?
// Fraturas coronárias (coroa dos dentes, com ou sem exposição da polpa); 
// Fraturas corono-radiculares (extensão da coroa até à raiz) que envolvam a
polpa; 
// Fraturas radiculares (raíz);
// Fraturas do esmalte;
// Fraturas esmalte + dentina.

// Pegar no dente pela coroa;
// Lavar o dente com água fria corrente ou soro fisiológico;
// Reimplantar o dente;
// Pressionar o local (pedir à criança para morder colocando um lenço
de papel);
// Caso não seja possível reimplantar o dente, colocar em leite ou soro
fisiológico frescos;
// Se a criança estiver consciente e for cooperante o dente poderá
também ser transportado na boca, dentro do lábio ou da bochecha. Se a
criança é muito pequena é aconselhável fazê-la cuspir o dente para
dentro de um recipiente para que não haja o risco de engolir; 
// Evitar armazenar em água;
// Procurar tratamento médico-dentário o mais breve possível.

TRAUMATISMOS DENTÁRIOS

Os traumatismos dentários ocorrem frequentemente em crianças
devido a quedas involuntárias, colisões e atividades de lazer

sobretudo na altura em que aprendem andar e a correr,
sendo mais comum entre os 2 e os 6 anos de idade.

O QUE FAZER NO IMEDIATO E DEPOIS?

QUAIS OS TIPOS DE LESÕES MAIS FREQUENTES?
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// MANTER A CALMA

// CONSULTA DE MEDICINA 
DENTÁRIA DE URGÊNCIA 
(IDEALMENTE UM ODONTOPEDIATRA)

SE OCORRER AVULSÃO... QUAIS OS CUIDADOS A TER 
POSTERIORMENTE?

// O dente não deve ser reimplantado (principal razão: risco de
aspiração pela criança).

// O dente deve ser reimplantado no local do acidente.

Evitar participar em desportos de contacto;

Dieta mole durante 2 semanas;

Higienizar a região afetada com uma escova
macia e fazer a aplicação tópica de
clorohexidina a 0,12%, 2x/dia com auxílio de um
cotonete durante uma semana para evitar a
acumulação de placa bacteriana;

Podem ocorrer as seguintes complicações pós
tratamento: edema, aumento da mobilidade
dentária ou fístula. Se houver alguns destes
sintomas a criança deve ir imediatamente ao
médico dentista.
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Para as outras lesões seguir as
recomendações do médico

dentista e estar atento aos sinais
presentes na cavidade oral.

COMO PROCEDER?

Ou seja, o dente não está em boca


