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RESUMO 

 
No Brasil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é um serviço 
composto, principalmente por médicos e enfermeiros capacitados, de atendimento 
pré-hospitalar acionado por telefonia, utilizado em casos de urgência e emergência. 
Apesar de ser composto por equipe capacitada em primeiros socorros gerais, 
estudos mostram que esses profissionais não são treinados e/ou instruídos para 
como agir frente aos traumatismos dentários, o qual é um problema de saúde 
pública em nossa sociedade. Diante disso, o objetivo deste trabalho é apresentar as 
etapas de desenvolvimento de um guia explicativo e ilustrativo, para que 
profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, obtenham 
informações corretas sobre a conduta imediata em traumatismos dentários, 
especialmente em casos de avulsão dentária, para atingir um melhor prognóstico de 
tratamento. É importante ressaltar que o conhecimento dos socorristas que atuam 
no serviço de urgência, sobre o correto manejo do dente avulsionado, como segurá-
lo, lavagem adequada, armazenamento ideal, é primordial para um efetivo 
reimplante dental. 

Palavras-chave: Conhecimento, Primeiros socorros, Traumatismos dentários. 
 

FIRST AID IN DENTAL TRAUMA: HOW TO ACT CORRECTLY 

 
ABSTRACT 

 
In Brazil, the mobile emergency care service (SAMU) is a service composed mainly 
of trained doctors and nurses, who provide pre-hospital telephone-triggered care and 
is used in urgent and emergency cases. Despite being composed of a generally 
qualified team in the first care, studies reveal that these professionals are not trained 
and / or instructed on how to act in cases of dental trauma, which is a health issue in 
society. Therefore, the aim of the present study is to present the stages of the 
development of an explanatory and illustrative guide for professionals of the mobile 
emergency care service - SAMU, which allows to learn correct information about the 
immediate conduct, especially in cases of dental avulsion, to get better treatment 
results. It is important to note that the first responders who work urgently to know the 
service about the correct handling of an avulsed tooth, how to handle it, wash 
properly, the best storage technique are the head for an effective dental replantation. 
 
Keywords: knowledge, first aid, dental trauma. 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

Uma das estratégias do serviço público, para melhorar o atendimento dos 

pacientes acometidos por trauma, foi a criação do serviço móvel de urgência. Já é 

uma realidade em vários países do mundo e sua existência se justifica pela 

comprovada eficiência deste tipo de intervenção, uma vez que em muitas condições 

de urgências, o sucesso do tratamento está diretamente ligado ao tempo de 

atendimento. Conforme informações do Ministério da Saúde (2019), no Brasil, o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é um serviço composto, 

principalmente por médicos e enfermeiros capacitados, de atendimento pré-

hospitalar acionado por telefonia (número 192), utilizado em casos de urgência e 

emergência. O suporte pode ser prestado em residência ou via pública. Após os 

primeiros socorros, a vítima é encaminhada ao serviço de acordo com sua 

necessidade e complexidade. Embora este serviço seja composto por uma equipe 

qualificada em primeiros socorros gerais, Zadik (2006) e Hartmann (2019) 

apresentam em seus estudos a falta de preparo desses profissionais, uma vez que 

não são treinados e/ou instruídos para agir no aparecimento de traumatismos 

dentários. Infelizmente, é um dos problemas que a sociedade brasileira enfrenta com 

a saúde pública. 

Para estudiosos da área da saúde: 

 

Traumatismo dentário - TD é definido como qualquer injúria ao dente, às 
estruturas de suporte e aos tecidos moles adjacentes, com origem térmica, 
química ou física, cuja magnitude supera a resistência encontrada nos 
tecidos ósseos e dentários de acordo com a intensidade, tipo e duração do 
impacto (RODRIGUES et al., 2015, p. 267). 
 

“Os traumatismos dentários [...] são geralmente relacionados a fatores como 

acidentes de trânsito, colisões com objetos ou pessoas, violência, atividades 

esportivas e quedas” (HARTMANN et al., 2019, p.28, tradução nossa)1.

                                                             
1 No original: “Traumatic dental injuries [...] are usually related to factors such as traffic accidents, 

collisions with objects or persons, violence, sporting activities and falls.” 
 



De acordo com dados levantados pelos estudos canadenses, o predomínio 

dos traumatismos dentários acontece “[...] em média 7 % entre as crianças (6 a 11 

anos), 16% entre adolescentes 12 a 19 anos) e 24% entre adultos (20 a 79 anos)” 

(FIGUEIREDO et al., 2018, p.422, tradução nossa)2. Entre essa classificação, os 

homens são os que mais sofrem com essa consequência.  

A avulsão dentária é caracterizada pelo deslocamento total do dente para fora 

do seu alvéolo. A avulsão, em dentes permanentes, representa 0.5-3% de todas as 

lesões dentárias. É considerada uma das mais graves injúrias dentárias, e o 

resultado dependerá das ações tomadas no local do acidente, imediatamente após a 

decorrência. 

É imprescindível que socorristas possuam o conhecimento, para que possam 

atuar corretamente na situação emergencial. Esses profissionais precisam agir 

corretamente na hora do manejo do dente avulsionado, por exemplo de como 

segurá-lo, a lavagem apropriada, o armazenamento ideal – são procedimentos 

essenciais para um efetivo reimplante dental. Os dentes reimplantados só terão 

bons efeitos se manuseado e armazenado adequadamente. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho é apresentar as etapas do 

desenvolvimento de um guia explicativo e ilustrativo, para que os profissionais do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), obtenham informações corretas 

sobre a conduta imediata diante de traumatismos dentários, especialmente em 

casos de avulsão dentária, para obter um melhor prognóstico de tratamento. 

 

 

2 METODOLOGIA 

Para o entendimento do assunto, foi realizado leituras de textos teóricos sobre 

traumatismos dentários em geral, com intuito de buscar conhecimentos sobre 

avulsão dentária e conhecimentos sobre procedimentos a serem adotados em 

relação ao manuseio imediato dos dentes avulsionados. 

Em Maringá, para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de 

Odontologia da turma de 2017, uma pesquisa foi realizada para verificar o nível de 

                                                             
2 No original: “[...] on average7% among children (6 to 11 years old), 16% among adolescentes (12 to 

19 years old), and 24% among adults (20 to 79 years old).” 
 



informações, das equipes de socorristas do SAMU, sobre a avulsão dentária e os 

corretos procedimentos a serem adotados imediatamente, após a ocorrência deste 

traumatismo. Barbosa e Silva (2017) concluiu que os socorristas não possuem 

capacitação e que seus conhecimentos são insatisfatórios, ou seja, insuficientes 

para o correto procedimento na rotina diária desses profissionais. 

 

A partir da aplicação do questionário podemos diagnosticar que a grande 
maioria dos profissionais não apresenta capacitação para o atendimento a 
traumatismo dentário, mas sabiam o que se caracteriza uma avulsão e as 
consequências caso o procedimento não fosse realizado da maneira 
correta. Isso porque, poucos responderam corretamente quais os 
procedimentos quando corre uma avulsão, sendo observado, que além 
saberem a importância da execução de um procedimento correto frente a 
uma avulsão, sabem também importância da utilização da vacina 
antitetânica. Deste modo nos demostrando que possuem a compreensão de 
que precisam realizar o procedimento, mas não tem o conhecimento para 
realizar este corretamente (BARBOSA; SILVA, 2017, p. 22). 

 

Após constatar que no Manual de Suporte Básico de Vida - o qual é utilizado 

para realizar a capacitação desses profissionais - não há protocolo correto a se 

seguir diante de traumatismos dentários em geral, em especial na avulsão dentária, 

foi decidido desenvolver um guia explicativo e ilustrativo. 

Com base em todo material pesquisado, foi elaborado um guia sobre 

traumatismo dentário para os profissionais que atuam no serviço de urgência. Um 

texto inicial foi redigido contendo as principais ideias de interesse ao grupo-alvo e 

concomitantemente, foram desenvolvidas as imagens ilustrativos iniciais. 

Posteriormente, as ideias iniciais foram aperfeiçoadas, resultando na versão 

definitiva, a qual foi submetida à apreciação de um professor da Língua Portuguesa 

para revisar o texto.  

O material didático finalizado será distribuído aos profissionais relacionados, 

para que sejam capazes de prestar os serviços de primeiros-socorros.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo o Ministério da Saúde, o SAMU atende rapidamente qualquer caso 

de emergência de natureza médica que possa levar ao sofrimento, às sequelas ou à 

morte. Nesse rol, incluem-se vítimas de trauma maxilo-facial que pode provocar 

avulsão dentária.  



Os médicos e enfermeiros do departamento de emergência, muitas vezes, 

são a primeira linha de profissionais da saúde qualificados, que atendem o paciente 

imediatamente após a avulsão dentária. Porém, as condutas imediatas frente ao 

traumatismo dentário, em especial a avulsão, não são praticadas nos cursos de 

Medicina e Enfermagem, ou relatadas em manuais de primeiros socorros.  

 

A avulsão dentária (exarticulação) é o deslocamento total do dente do seu 
alvéolo, lesando tanto as estruturas de suporte quanto o feixe vásculo-
nervoso. Cerca de 15% dos traumatismos dentárias resultam em avulsão. 
[...] Os dentes que mais sofrem avulsão são os incisivos centrais superiores 
(SIVIERO et al., 2005, p.19). 
 

Dentre as lesões dentárias, a avulsão dentária é considerada o estágio mais 

grave da lesão, nela ocorre o deslocamento total do dente do seu alvéolo, 

lesionando as estruturas de suporte e o feixe vásculo-nervoso. Por sua vez, as 

avulsões dentárias são consequências de quedas, acidentes de trânsito, agressões 

ou esportes, sendo os jovens do sexo masculino os que mais sofrem com a 

situação. Neste caso, o incisivo central superior é o dente mais afetado devido a sua 

projeção labial, já que o torna mais vulnerável ao trauma facial.  

O reimplante do dente avulsionado é o tratamento de escolha, mas nem 

sempre pode ser realizado imediatamente. Um adequado manuseio e o tratamento 

emergencial são fundamentais para resultados positivos. Se por alguma razão o 

reimplante imediato não puder ser realizado, deve-se utilizar meios de 

armazenamento ideais para o dente avulsionado, por exemplo, a solução 

balanceada de Hanks – HBSS, deve ser preferencialmente utilizado.  

Um dente avulsionado rompe o suprimento vásculo-nervoso, que resulta em 

morte da polpa e também provoca o rompimento do ligamento periodontal (PDL).  Já 

que o dente é completamente deslocado da cavidade, resulta em danos às células 

do PDL. Essas células fazem parte do aparato de fixação do dente e, o reimplante 

subsequente do dente avulsionado em seu encaixe depende da presença de células 

PDL viáveis na superfície da raiz. 

Frente a um dente avulsionado, existem duas possibilidades para o sucesso 

do reimplante. A situação ideal envolve o manejo apropriado do dente avulsionado 

pelo paciente ou um atendente, com o reimplante imediato no alvéolo. Esta 

abordagem previne quaisquer danos adicionais às células PDL e o reparo tecidual é 

iniciado rapidamente. O manuseamento deve ser realizado segurando o dente pela 



porção coronária (parte visível do dente na cavidade bucal), para que não haja 

esmagamento das células do ligamento periodontal. 

O segundo problema mais encontrado é o dente não ser imediatamente 

reimplantado. O dente avulsionado não deve ser deixado para secar, precisa ser 

colocado em um meio de armazenamento ou transporte o mais rápido possível, até 

que possa ser reimplantado. Os meios de armazenamentos apropriados asseguram 

a viabilidade das células PDL presentes na superfície da raiz do dente avulsionado.  

[...] o dente deve ser imediatamente armazenado em um meio favorável [...] 
solução de salina, ou na própria saliva da vítima, para preservar a 
viabilidade de células ligamentares periodontais até que se possa obter 
cuidados de um profissional de odontologia (CRUZ-DA-SILVA el at., 2016, 
p. 265, tradução nossa)

3
. 

 

Os textos sugerem que o leite é a opção mais viável em termos de viabilidade 

de células PDL, além da facilidade de disponibilidade e custo efetivo, seguido pela 

Solução Salina de Hank (HBSS). 

Para especialistas em odontologia: 

 

Existem dois fatores críticos que afetam o prognóstico de um dente 
avulsionado: 1) Tempo de permanência do dente seco fora da boca; 2) Meio 
no qual o dente é armazenado até o momento do tratamento correto a ser 
realizado. Quando o dente avulsionado é reimplantado dentro de 15 
minutos, as células danificadas do ligamento periodontal causam uma 
reabsorção radicular parcial. Após 30 minutos, todas as células estão 
danificadas fatalmente e após 60 minutos fora do alvéolo as células do 
ligamento periodontal sofrerão necrose, levando a uma extensa reabsorção 
radicular. Os melhores prognósticos de reimplante dentário são obtidos 
quando o tempo extra-alveolar não excede 5 minutos. A capacidade que o 
meio de transporte tem de manter a viabilidade das células do ligamento 
periodontal é mais importante que o tempo seco fora do alvéolo para 
prevenir anquilose e reabsorção (FLORES et al, 2016, p.74). 
 

Após ser feito o reimplante do elemento dental, é imprescindível encaminhar o 

paciente ao Cirurgião Dentista, para que um correto tratamento seja realizado, afinal 

somente o reimplante imediato não garante o sucesso. 

 Na maior parte dos casos, é avulsionado apenas um elemento dental, porém 

pode ocorrer avulsões múltiplas. Diante de traumas com múltiplas avulsões, é 

necessário que haja conhecimento da anatomia dental para identificar os elementos 

e o prognóstico favorável, após o reimplante.  

                                                             
3 No original: the tooth should be immediately stored in a favourable medium (Hank’s balanced 

salt solution, saline solution, milk or the victim’s own saliva) to preserve the viability of periodontal 
ligament cells until care can be obtained from a dental professional. 



Por este motivo, é de extrema importância que haja um material didático 

(manual), com instruções a serem seguidas, para um correto manuseio, 

armazenamento e reimplante do(s) dente(s) avulsionado(s). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Diante das pesquisas realizadas, conclui-se que os socorristas não possuem 

os conhecimentos necessários para executarem os atendimentos de urgências em 

casos de traumatismos dentários. 

Com base nisso, é necessário a elaboração de um material, no qual explique 

e ilustre claramente as etapas e a maneira adequada de pronto atendimento, 

especialmente nos casos de avulsões dentárias.  

Apesar de parecer simples, são muitos os passos e pontos importantes para 

serem considerados na confecção desse complexo material. 

 

 

REFERÊNCIAS 

BARBOSA, Camila; SILVA, Diogo. Conhecimento dos profissionais do serviço 
de atendimento móvel de urgência (SAMU) frente aos casos de avulsão 
dentária. 2017. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso, Unicesumar- Centro 
Universitário de Maringá, Maringá, 2017. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 
192). Disponível em: <http://saude.gov.br/saude-de-a-z/servico-de-atendimento-
movel-de-urgencia-samu-192> Acesso em: 19 de junho de 2019.  

CRUZ-DA-SILVA, Bruno Rafael et al. Effect of an Educational Programme on the 
Knowledge Level Among an Emergency Service Medical Team Regarding 
Tooth Avulsion. Oral health & preventive dentistry, v. 14, n. 3, p. 259-266, 2016. 
 
FIGUEIREDO, Rafael et al. Emergency department visits for dental problems 
associated with trauma in Alberta: A report between the years 2011 and 2017. 

Dental Traumatology, v. 34, n. 6, p. 421-428, 2018. 

FLORES, Felipe Wehner et al. Meios de armazenamento para dentes 
avulsionados-uma revisão de literatura. Saúde (Santa Maria), p. 73-80, 2016. 
 
HARTMANN, Rafael Chies et al. Dentists′ knowledge of dental trauma based on 
the International Association of Dental Traumatology guidelines: A survey in 
South Brazil. Dental traumatology, v. 35, n. 1, p. 27-32, 2019. 



 
IYER, Sudeep Sreepad; PANIGRAHI, Antarmayee; SHARMA, Shalini. Knowledge 
and awareness of first aid of avulsed tooth among physicians and nurses of 
hospital emergency department. Journal of pharmacy & bioallied sciences, v. 9, n. 
2, 2017. 

SIVIERO, Alessandra Cristina et al. Prevalência de avulsões dentárias no Pronto-
Socorro Odontológico do Hospital Cajuru, Curitiba, PR, Brasil. Archives of Oral 
Research, v. 1, n. 3, 2005. 

ZADIK, Yehuda; LEVIN, Liran. Referral practice of military corpsmen regarding 
dento‐alveolar trauma. Dental Traumatology, v. 24, n. 3, p. 366-369, 2008. 

 
 


	BRASIL, Ministério da Saúde. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Disponível em: <http://saude.gov.br/saude-de-a-z/servico-de-atendimento-movel-de-urgencia-samu-192> Acesso em: 19 de junho de 2019.
	SIVIERO, Alessandra Cristina et al. Prevalência de avulsões dentárias no Pronto-Socorro Odontológico do Hospital Cajuru, Curitiba, PR, Brasil. Archives of Oral Research, v. 1, n. 3, 2005.

