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RESUMO

O traumatismo dentário na dentição decídua é atualmente a segunda razão mais comum para a procura do tratamento odontopediatrico. 
Crianças de pouca idade são as mais atingidas e os elementos anteriores são os dentes mais afetados. Devido a proximidade entre as duas 
dentições e a possibilidade de dano ao dente permanente, o exame radiográfico para o diagnóstico, tratamento e controle dos casos torna-se 
essencial. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de traumatismo dentário em dentes decíduos de crianças que são atendidas no projeto 
de extensão traumatismo dentário infantil, apontando os dentes mais afetados, idade de maior ocorrência, tempo de procura após o trauma e o 
tipo de trauma mais recorrente e a criação de um banco de dados. Para contabilização dos resultados foi utilizado um banco de dados do Projeto 
Traumatismo Dentario Infantil onde os dados dos pacientes são inserido em uma tabela do excel. Os atendimentos totalizaram 114 crianças, 
entre 1 e 6 anos, que correspondeu a 207 elementos traumatizados. Os incisivos centrais superiores foram os mais acometidos, totalizando 165 
dentes decíduos, seguidos dos incisivos laterais superiores (n= 32). Em relação ao tipo de trauma, as luxações foram mais frequentes (n= 135), 
sendo que a intrusão ficou em primeiro lugar (n= 38), seguida das luxações laterais (n= 37) e avulsão (n= 25). A maioria dos traumas ocorreram 
em crianças com idade 2 (n= 56) e 3 anos de idade (n= 41). O tempo de procura por atendimento após o trauma variou entre 24 horas (n= 16), até 
3 dias (n= 35), até 1 semana (n= 43), até 1 mês (n= 65) e mais de 1 mês (n= 32). Em análise aos traumas observados no banco de dados, observou-
se que 40 casos tiveram a indicação de exodontia e 10 casos terminaram em tratamento endodôntico. O traumatismo dentário infantil não deve 
ser ignorado, sendo necessário o acompanhamento pelo profissional. Quando o primeiro atendimento é realizado de forma eficaz, a proservação 
do elemento decíduo e a integridade do seu sucessor permanente têm melhor prognóstico.
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