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RESUMO

A prevalência do traumatismo dentário infantil pode alcançar mais de 60% em pré-escolares e tem sido a segunda causa mais comum para 
procura de atendimento odontopediátrico. Crianças até os 3 anos de idade são as mais atingidas e os elementos anteriores superiores são os 
mais afetados. O objetivo deste estudo é comparar a casuística do traumatismo dentário infantil durante todo o período do projeto com a 
prevalência dos resultados encontrados do último ano (2018.2/2019.1), apontando os dentes mais afetados, idade de maior ocorrência e o tipo 
de trauma mais frequente nas crianças que são atendidas no projeto de extensão Traumatismo Dentário Infantil (Comitê de Ética/CAAE: 
55135016.6.0000.5284). As informações foram extraídas do banco de dados do projeto (Excel), os quais são inseridos e atualizados 
semanalmente. Os atendimentos desde o início do projeto totalizaram 155 crianças de 0 a 6 anos, que correspondeu a 229 elementos 
traumatizados. Os incisivos centrais superiores foram os elementos mais acometidos, totalizando (n=183), seguido dos incisivos laterais 
superiores (n=38). Em relação ao tipo de trauma, as luxações foram mais frequentes (n=154), sendo que luxação lateral (n=46) ficou em primeiro 
lugar, seguido da intrusão (n=42) e avulsão (n=35). Durante o último ano de atendimento, a maior prevalência se repetiu em relação a idade, 
ocorrendo em crianças entre 2 (n=24) e 3 anos (n=14) de idade. As luxações (n=26) foram mais frequentes conforme o período anterior (luxação 
lateral, n=19; luxação intrusiva (n=7), seguindo o mesmo padrão de ocorrência, e as avulsões surgiram em terceiro lugar (n=14). Em relação ao 
tratamento invasivo, a maioria dos elementos traumatizados tiveram indicação de exodontia (n=34) e 5 receberam tratamento endodôntico, no 
período total do projeto. Neste último ano, este padrão de tratamento também foi mantido, sendo realizados 11 exodontias e a terapia pulpar foi 
realizada em 5 situações. Nos atendimentos realizados no projeto, a conduta menos invasiva tem sido a primeira escolha de tratamento. O 
traumatismo dentário infantil deve ser tratado com seriedade, sendo necessário o acompanhamento pelo profissional até que o elemento 
permanente esteja totalmente presente na cavidade bucal. O profissional deve estar apto para adotar a conduta correta em cada situação, uma 
vez que a procura por atendimento de urgência devido ao trauma é frequente. Pode-se observar que os resultados apresentados no último ano, 
seguiu o perfil da casuística encontrada desde o início do projeto, em todas as variáveis estudadas.
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