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REABSORÇÃO EXTERNA EM CASO DE REIMPLANTE TARDIO APÓS 

AVULSÃO DENTÁRIA: RELATO DE CASO 

 

                                                  Lais Servantes de Abreu 

Maria Gabriele Casaqui Salerno 

RESUMO 

 

A avulsão dentaria é comum em crianças na idade escolar. O prognóstico do elemento 

dentário avulsionado está diretamente relacionado à qualidade do atendimento imediato. Este 

trabalho tem como objetivo relatar um caso de complicações futuras após um reimplante 

dentário tardio em uma criança, gênero masculino, 9 anos de idade, que sofreu uma avulsão 

do incisivo superior esquerdo, associado posteriormente a uma extrusão traumática, onde o 

elemento apresentava rizogênese incompleta. Realizou-se a limpeza do canal radicular, 

seguido por duas trocas de medicamento com hidróxido de Cálcio associada a 

paramonoclorofenol canforado (Pasta Calen), a fim de se manter o dente na cavidade bucal e 

controlar o processo reabsortivo. Desta forma, conclui-se que por conhecimento escasso 

disponibilizadas para os responsáveis, e o alto grau de reabsorção inflamatória/substituição, o 

prognóstico do elemento 21 é extremamente desfavorável, onde a finalidade é protelar o 

elemento dentário, mantendo espessura óssea e um espaço suficiente para a colocação de um 

implante no futuro. 

 

Palavras-chave: Avulsão dentária. Traumatismos Dentários. Hidróxido de Cálcio 

 

EXTERNAL RESORPTION IN CASE OF LATE REIMPLANTATION AFTER 

DENTAL AVULSION: CASE REPORT 

ABSTRACT 

 

Dental avulsion is common in school age children. The prognosis of the avulsed dental 

element is directly related to the quality of immediate care. This study aims to report a case of 

future complications after a late dental re-implantation in a 9-year-old male child who 

suffered an avulsion of the upper left incisor, later associated with a traumatic extrusion, 

where the element presented incomplete rhizogenesis. The root canal was cleaned, followed 

by two drug exchanges with Calcium Hydroxide associated with paramonochlorophenol 

camphor, in order to keep the tooth in the oral cavity and control the resorption process. Thus, 

it is concluded that due to the scarce knowledge made available to those responsible, and the 

high degree of inflammatory resorption/replacement, the prognosis of element 21 is extremely 

unfavorable, where the purpose is to delay the dental element, maintaining bone thickness and 

sufficient space for the placement of an implant in the future. 

 

Keywords: Tooth Avulsion. Tooth Injuries. Calcium Hydroxide.



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O traumatismo dentário é considerado um importante e frequente assunto de 

saúde pública no Brasil (Organização Mundial da Saúde, 2009). Nas últimas décadas o 

traumatismo alvéolo-dentário tem se mostrado como um fator responsável pela perda de 

grande número de dentes, em que crianças e adolescentes em decorrência da sua faixa etária 

são os mais afetados (Rodrigues; Rodrigues; Rocha, 2010). 

Os principais fatores etiológicos relacionados aos traumatismos são: quedas de 

bicicletas, atropelamentos, acidentes automobilísticos, agressões, acidentes motociclísticos e 

práticas esportivas (Góes; Ribeiro; Júnior, 2005 e Prata; Duarte; Miquilito, 2000). Os danos 

causados por esses acidentes envolvem, a estética, a fonética, a função mastigatória, podendo 

também acometer o desenvolvimento psicológico e social (Bittencourt; Pessoa; Silva, 2008). 

Dentre os diversos tipos de traumatismo alvéolo-dentário, a avulsão dentária se 

caracteriza como uma das mais graves, caracterizando-se pelo total deslocamento do dente 

para fora do seu alvéolo. Diante de tal situação, o tratamento indicado é o reimplante dental 

imediato (Andreasen e Andreasen, 2001 e Trope, 2002), ou seja, o ato de reposicionar o dente 

para o seu alvéolo de origem, na iniciativa de reintegrar a sua posição anatômica normal, a 

fim de se evitar a reabsorção radicular decorrente da necrose do ligamento periodontal devido 

à manipulação descuidada, contaminação do elemento dental e trauma sobre a superfície 

radicular (Kenny e Barret, 2001). Além disso, uma adequada anamnese e exame físico são 

fundamentais para um sucesso terapêutico e o acompanhamento do caso é extremamente 

importante para prevenir futuras complicações (Oliveira; Sakai; Moretti, 2007).  

A maior incidência está associada aos incisivos centrais superiores em crianças da 

faixa etária dos 7 a 12 anos em razões das atividades da infância, favorecendo a exposição de 

traumas dentais, onde os mesmos apresentam um ligamento periodontal mais frágil devido ao 

processo de erupção que ainda não se completou. (Andreasen e Andreasen, 2001 e Prata; 

Duarte; Miquilito, 2000). Em relação ao gênero, tem evidenciado que meninos são duas vezes 

mais acometidos do que meninas em uma proporção 30% e 16.1%, respectivamente (Soriano; 

Caudas; Goés, 2004). 

O traumatismo dentário é uma situação de urgência, que na maioria das vezes o 

tratamento que deveria ser imediato não é efetivo, por escassez de informações disponíveis 



5 

 

aos pais e responsáveis (Bittencourt; Pessoa; Silva, 2008).  Por isso, é importante que o 

clínico tenha conhecimentos do protocolo de tratamento para dentes traumatizados, a fim de 

se realizar o tratamento de forma adequada, evitando uma das sequelas mais sérias e 

frequentes relacionada com dentes avulsionados, que é a reabsorção radicular e, com isso, 

aumentar as chances de sucesso. 

Em razão disso, o objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico com 

complicações decorrentes do reimplante tardio, após avulsão dentária e posterior extrusão 

dental. 

 

2 RELATO DE CASO 

 

Paciente M B O do gênero masculino, aos 9 anos de idade compareceu à clínica 

de odontologia da Unicesumar em busca de atendimento, durante a anamnese relatou que 

havia sofrido uma queda de bicicleta decorrente de um acidente ciclístico aos 6 anos de idade, 

causando a avulsão dental do elemento 21, ocorrendo também lacerações, na gengiva, lábios e 

palato duro. 

O atendimento de urgência foi realizado no Hospital Universitário de Maringá, 

aproximadamente três horas após o acidente. O elemento dental avulsionado chegou 

armazenado em leite. 

Durante o atendimento, o residente da cirurgia buco-maxilo-facial, responsável no 

local, realizou o reimplante do dente avulsionado, suturou as lacerações presentes, dando 

aproximadamente 18 pontos na região bucal e executou a confecção da contensão semirrígida 

do elemento com fio de nylon e resina composta. O responsável pelo menor foi orientado a 

procurar um especialista para dar início ao tratamento endodôntico. 

Passado uma semana do reimplante, o paciente sofreu uma nova queda ocorrendo 

a extrusão do mesmo elemento dental (21) que havia avulsionado. O responsável pelo menor 

só procurou atendimento odontológico três dias após o ocorrido, impossibilitando, assim, o 

reposicionamento do dente, que até o momento não havia sido realizado nenhuma intervenção 

endodôntica. 
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Ao comparecer à clínica odontológica da Unicesumar, inicialmente foi realizado o 

reconhecimento da história do acidente por meio da anamnese, para posterior avaliação 

clínica e radiográfica. Ao exame clínico o elemento dentário 21 apresentou sintomatologia 

dolorosa a percussão vertical e horizontal e ausência de bolsa periodontal. No exame 

radiográfico, observou-se uma imagem compatível a uma reabsorção radicular severa e a 

rizogênese incompleta no elemento dental, havendo necessidade de exames complementares, 

foi solicitado uma tomografia computadorizada para se averiguar a extensão da reabsorção. 

Figura 1 - Radiografia inicial 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 2 - Tomografia computadorizada imagem 3D 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Figura 3 - Tomografia computadorizada corte sagital 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 4 - Tomografia computadorizada corte axial 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

  O teste de sensibilidade ao frio, realizado com Endo Ice (Maquira, Maringá, 

Paraná, Brasil) foi negativo. Sequencialmente, foram realizados a anestesia infiltrativa com 

lidocaína 2% com adrenalina 1:100000, efetuando, posteriormente, a abertura coronária com a 

broca 1012 (KG SORENSEN, Cotia, São Paulo), possibilitando, assim, a realização do 

isolamento absoluto com o uso do dique de borracha, para execução do tratamento. Na forma 

de contorno foi utilizado a broca 3081 (KG SORENSEN, Cotia, São Paulo) para a remoção 

do teto e cornos pulpares. O preparo biomecânico foi realizado somente com a lima # 70 K-
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file em 12mm (Dentsply, Maillefer, São Paulo, São Paulo) devido à fragilidade das paredes 

do canal radicular na irrigação do conduto utilizou-se solução de clorexidina a 2% (Maquira, 

Maringá, Paraná, Brasil). Durante a manipulação e limpeza do conduto, houve sangramento 

via canal, justificado pela presença de um alto grau de reabsorção radicular do elemento 21. 

Os canais foram secos com cones de papel absorvente (Dentsply, São Paulo, São Paulo) e 

preenchidos com Pasta de hidróxido de cálcio (Calen, SSwhite, Rio de janeiro, Rio de janeiro) 

associado ao óxido de zinco (Biodinâmica), o medicamento foi introduzido no conduto por 

meio da Mcspadden (Dentisply, Mailefer, São Paulo, São Paulo), a fim de se controlar o 

processor reabsortivo e estimular a apicificação. Na mesma sessão, foi realizado um ajuste 

oclusal, a fim de se evitar o toque exacerbado e controlar a mobilidade do elemento dentário. 

Devido ao prognóstico totalmente desfavorável do elemento dentário, o mesmo 

será mantido preenchido com Pasta Calen em meio bucal, visto que, por ter menor idade, o 

paciente se impossibilita de realizar um implante dentário, até que isso se reverta, as trocas de 

medição e a proservação por meio de radiografias é a solução mais válida para o caso. 

 

 

3 DISCUSSÃO  

 

Levantamentos epidemiológicos com foco em trauma dentário indicam que a 

avulsão de dentes permanentes compreende até 1% de todas as lesões. (Poi et al. 2013). No 

entanto, em um estudo realizado por Diaz, 2006 a taxa de avulsão varia de 5,87 a 37% em 

pacientes atendidos em unidades de emergência médica, odontológica, serviços pediátricos e 

clínicas especializadas em trauma odontológico. Isso indica que a avulsão não pode ser 

negligenciada, pois essa lesão, representa uma parcela significativa dos casos de lesões 

traumática. 

O traumatismo dentário é uma trágica experiência para crianças, adolescentes e 

seus responsáveis, podendo envolver o fator emocional de ambos. O Sucesso ou o fracasso do 

tratamento depende de condutas que serão realizadas ainda no local do acidente, onde a 

qualidade dos procedimentos de emergência irão afetar diretamente o prognóstico em longo 

prazo do dente avulsionado (Traebert; Almeida; Gargheti, 2004). 
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O conhecimento sobre primeiros socorros em casos de traumas dentais e, 

principalmente, a avulsão deve ser inserida nas escolas (Andeasen e Andreasen, 2007). Para 

atingir esse objetivo a informação deve ser disseminada para as crianças, pais ou 

responsáveis, professores, bem como para a população em geral. A adoção de medidas 

simples, como campanhas educativas, é capaz de promover mudanças favoráveis no 

comportamento da população com relação aos cuidados básicos requeridos nos casos de 

avulsão dental (Poi et al.1999). 

Nos reimplantes dentários realizados nos primeiros 30 minutos após a avulsão, o 

prognóstico é favorável. Após esse período, as células do ligamento periodontal que 

permanecem aderidas ao dente tornam-se inviáveis. Períodos extra-alveolares superiores a 

duas horas, quase sempre resultam em intensas reabsorções radiculares. Por essa razão, os 

melhores resultados são alcançados quando o reimplante é realizado no local do acidente, pelo 

acidentado ou pelo seu acompanhante (Soares et al. 2008). 

Quando não for possível o reimplante imediato e/ou o dente não for conservado 

adequadamente, pode ser feita tentativa de reimplante, por meio de procedimento denominado 

reimplante mediato ou tardio (Vasconcelos et al. 2001). 

De acordo com Andreasen e Andreasen, uma vez já ocorrida a avulsão dentária, 

manter a vitalidade do ligamento periodontal é de fator fundamental para o sucesso do 

reimplante do elemento dentário, recomendando-se que diante da impossibilidade de um 

reimplante imediato, que o mesmo seja armazenado em meios úmidos e nunca em meios 

secos. 

O meio mais indicado para o armazenamento é a solução salina equilibrada de 

Hanks, que mantém os metabólitos celulares do ligamento periodontal, por ser compatível 

com a osmolaridade e o pH fisiológico (Hupp; Ellis; Tucker, 2015). Além disso, apresenta, 

em sua composição nutrientes, como cálcio, glicose e íons de magnésio que, provavelmente, 

reconstruirão e sustentarão os componentes celulares (Reis, et al 2013). Se a solução salina 

não estiver disponível, o meio de segunda escolha é o leite. A água não é ideal por provocar 

lise celular e por ser hipotônica. Já a saliva deixa o dente úmido, mas apresenta bactérias, 

osmolaridade e pH inadequados (Sigalas; Regan; Kramer, 2004). 

O meio de armazenamento citado no caso acima foi o leite, visto que o leite 

bovino pasteurizado é atualmente o meio de segunda escolha, por ser facialmente adquirido, 
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estando geralmente disponível no local ou nos arredores e por apresentar meios mais 

adequados para manter a vitalidade do ligamento periodontal. Possuindo diversas 

características favoráveis como Ph neutro e osmolaridade fisiológica compatíveis com a 

células vitais, baixo ou nenhum conteúdo bacteriano, mantendo o ligamento periodontal 

efetivo por até 3 horas (Malhotra, 2011). 

Esse correto armazenamento do elemento dentário tem por objetivo minimizar a 

resposta inflamatória pós-reimplante, pois evita o ressecamento e mantém por mais tempo a 

viabilidade das células do ligamento periodontal (Moura et al. 2004). 

O prognóstico é totalmente dependente do período e da manipulação extra-

alveolar, do tipo e do tempo de esplintagem e da conduta endodôntica adequada (Vasconcelos 

et al. 2001). É indispensável que o dente permaneça fora do alvéolo o menor tempo possível. 

Quando realizados nos primeiros 15 a 30 minutos após a avulsão, a taxa de sucesso é muito 

elevada, entretanto, se o tempo extraoral se estender por mais de duas horas, quase sempre, 

determinam extensa reabsorção radicular em decorrência da necrose do ligamento periodontal 

(Vasconcelos et al. 2001), o que ocorre no caso local, visto que o paciente chegou no serviço 

de urgência três horas após o acidente. 

Para os casos de dentes de ápice abertos com tempo extra-alveolar maior que 60 

minutos, há uma discussão crescente sobre as vantagens do reimplante do elemento. Para 

Andreasen e Andreasen o prognóstico é bastante desfavorável com grande potencial à 

anquilose e reabsorção dentária. 

Por outro lado, Lopes e Siqueira (2015), afirmam que o reimplante é vantajoso, 

mesmo que a perda futura seja inevitável, pois, mesmo que ocorra a reabsorção radicular por 

substituição, a largura e o comprimento do osso alveolar serão mantidos, favorecendo a 

reabilitação posterior com implantes. 

Como dito anteriormente, o tratamento endodôntico adequado é de extrema 

importância para um bom prognóstico, um material irrigador ideal deve ser antibacteriano, 

dissolver tecidos necróticos e não ser nocivo aos tecidos periapicais (Oncag et al.2003). O 

hipoclorito de sódio tem sido usado como irrigante endodôntico por mais de quatro décadas. 

Embora tenha excelente ação antimicrobiana e seja um excelente solvente tecidual, em altas 

concentrações é tóxico aos tecidos periapicais (Kuruvilla e Kamath, 1998). 
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Entretanto, como irrigante endodôntico, a clorexidina vem mostrando ótimos 

resultados na última década, sendo absorvida pela parede celular dos micro-organismos e 

causando quebra dos componentes intracelulares (Rolla e Melsen, 1975). Optou-se por 

utilizar-se a clorexidina 2% devido à grande reabsorção radicular e a grande chance de 

extravasamento do material irrigador, visto que o hipoclorito de sódio pode ser tóxico aos 

tecidos periapicais. 

Outro fator importante a ser discutido é a medicação intracanal, que deve ser 

associada ao tratamento, caso haja sinais de reabsorção ou o tratamento endodôntico seja 

adiado (Mariane et al. 2009). A medicação de escolha é o Hidróxido de Cálcio, pois, segundo 

Sjogren (1991), é um eficaz agente antibacteriano, e influência favoravelmente o ambiente no 

local da reabsorção, pois muda o ambiente para um pH mais alcalino, o que pode retardar a 

ação das células de reabsorção. 

Segundo Trope (1998), a reabsorção por substituição, uma das possíveis 

consequências de um traumatismo dental, pode ser considerada um processo fisiológico, pois 

não existe alternativa para a reversão desse processo e o tratamento das reabsorções 

radiculares está diretamente ligado à terapia endodôntica, principalmente, na fase de 

prevenção e remoção do estímulo da inflamação, ou seja, na remoção das bactérias e de seus 

produtos no interior do canal e também na fase de medicação intracanal, onde se pretende 

interromper ou estabilizar os processos de reabsorção. 

A remodelação óssea implica na reabsorção constante das estruturas 

mineralizadas, mas também se tem a formação contínua de osso, inclusive na superfície 

periodontal do alvéolo dentário (Consolaro, 2011). A reabsorção por substituição consiste em 

substituição do tecido radicular reabsorvido por osso levando a anquilose alvéolo dentária que 

é caracterizada por envolvimento de osteoblastos e cementoblastos que acabam por formar 

áreas de união do cemento com o osso. É considerada a reabsorção irreversível devido ao fato 

de que depois de remoção do fator causal, não pode ser reparada. (Consolaro, 2011). 

Para Araújo e Valera (1997), a avulsão por si só, corresponde a um prognóstico 

duvidoso e, muitas são as variáveis que podem interferir na condição final do dente 

reimplantado, sendo a maior preocupação quanto a esse prognóstico, a instalação de 

reabsorção externa como sequela grave. 
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Devido a essa possibilidade de sequelas irreversíveis, os pacientes e / ou seus 

responsáveis devem ser informados sobre as limitações do reimplante, bem como sobre a 

possibilidade de futuras intervenções (Soares et al.2008). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sucesso clínico em casos de avulsão dental está diretamente relacionado tanto 

com a conduta profissional quanto ao primeiro atendimento à vítima e, quando bem 

conduzido, apresenta um prognóstico favorável. 

O planejamento de ações educativas é importante para definir estratégias 

disseminando assim informações necessárias para orientar tanto os profissionais da área da 

saúde como a população leiga a conduzir e tratar de forma ideal os casos de traumatismos 

dentários e em especial a avulsão dentária.  

A reabsorção dentária é um resultado longe do ideal, porém o intuito é de protelar 

a permanência do elemento dentário por muitos anos, até que se faça uma reabilitação 

protética ou um implante dentário, mantendo, assim, a espessura óssea adequada e o espaço 

necessário para a colocação de um implante futuramente. 
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