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RESUMO 
 

 

Cadioli IC. Avaliação do tamanho da imagem radiográfica do folículo do germe de 
incisivos centrais superiores permanentes [tese]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2011. Versão Corrigida. 
	  

 

Ao entender o desenvolvimento do folículo dental, conhecemos a normalidade, 

diagnosticamos possíveis alterações, e realizamos o tratamento adequado. Os 

objetivos foram avaliar: o tamanho e comportamento da imagem radiográfica do 

folículo do germe de incisivos centrais superiores permanentes e estimar os valores 

máximos da distância e da área para cada idade; a associação entre trauma nos 

incisivos centrais superiores decíduos e expansão do folículo dos sucessores 

permanentes; os fatores associados à expansão do folículo do germe do sucessor 

permanente após traumatismo nos incisivos decíduos; o uso do tamanho desta 

imagem como recurso auxiliar no diagnóstico de trauma em incisivos decíduos. As 

medidas do folículo dos incisivos permanentes, distância e área, foram realizadas 

em radiografias de 192 dentes de crianças (36 a 85 meses), que apresentaram os 

incisivos decíduos sem alterações e história de trauma dental (grupo ST), e de 236 

dentes de crianças (36 a 84 meses) com história de trauma dental (grupo CT). No 

grupo CT, tiveram crianças com mais de uma radiografia analisada por dente, 

totalizando 332 radiografias. Foram realizadas Análise de Multinível (dente e 

criança) para o grupo ST e Análise de Poisson de Multinível (radiografia, dente e 

criança) para ambos os grupos. No grupo ST, observamos que a distância diminuiu 

significantemente no estágio de Nolla 5 e na faixa etária de 48 a 59 meses, 

aumentando quando a reabsorção do decíduo é maior que 2/3 e entre 72 a 85 

meses. A área aumenta significantemente nos estágios de Nolla 6.5 e 7, quando a 

reabsorção do decíduo é maior que 2/3 e entre 72 a 85 meses, e é menor entre 36 a 

59 meses. Foram estimados os limites superiores para a distância e área para cada 

mês de idade e, a partir destes, os dentes dos grupos ST e CT foram classificados 

em sem e com expansão do folículo, utilizando dados da distância, da área e da 

combinação de ambos. Quando utilizada a distância, a prevalência de expansão no 

grupo CT foi 1,75 vezes maior do que no grupo ST; quando utilizada a área, foi 1,97 

vezes maior e, quando utilizada a combinação, foi 1,71 vezes maior. Quando 



 
 

utilizada a distância e a combinação no grupo CT, a idade na radiografia entre 48 a 

59 meses e a luxação intrusiva foram associadas positivamente à expansão do 

folículo dental. As sensibilidades foram baixas e as especificidades foram altas 

quando utilizados como testes de diagnóstico de trauma dental. Concluímos que o 

tamanho da imagem radiográfica do folículo dos incisivos permanentes está 

relacionado com os diferentes estágios de Nolla e reabsorção radicular dos 

decíduos, e que o comportamento do folículo dental pode ser descrito pelas medidas 

da distância e área, sendo diferente em cada idade. Podemos estimar os valores 

máximos do tamanho do folículo dental para cada mês de idade através das 

equações propostas. A presença de trauma no dente decíduo está associada 

positivamente à expansão do folículo do germe sucessor permanente. O tamanho da 

expansão do folículo pode ser utilizado como diagnóstico auxiliar de trauma dental. 

 

Palavras-chave: Folículo dental. Trauma dental. Dente decíduo. Dente permanente. 

Radiografia. Tamanho. Desenvolvimento Dental. 

 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 

 

Cadioli IC. Assessment of the size of the radiographic image of permanent upper 
central incisors’ dental follicle [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2011. Versão Corrigida. 
 

 

Proper diagnosis and treatment of developmental alterations that occur in the dental 

follicle rely on the knowledge of its normal characteristics. We proposed to evaluate: 

the size and behavior of the radiographic image of permanent upper central incisors’ 

germs’ follicle and estimate thresholds for follicle’s area and distance at different 

ages; the association between trauma in the primary upper central incisors and the 

expansion of the follicle of the permanent successors; the factors associated with 

dental follicle expansion after traumatism in the primary incisors; the validity of using 

the size of the follicle as a diagnostic aid for dental traumatism. Measurements of the 

follicle of permanent incisors were conducted using radiographs of 192 teeth from 

children (36-85 months old), with no clinical signs or history of dental trauma (NT 

group) and of 236 teeth of children (36-84 months old) with history of dental trauma 

(T group). In the T group, 332 radiographs were analyzed because the tooth could 

have more than one radiograph. Multilevel analysis was conducted (teeth and 

children) for the NT group and Poisson Multilevel analysis was done (radiograph, 

tooth, child) for both groups. For the NT group, the distance decreased significantly 

when the permanent tooth reached Nolla stage 5 and in children aged 48 to 59 

months. The distance increased significantly when there was more than 2/3rds of root 

resorption in primary tooth and in children aged 72 to 85 months. The area increased 

significantly in Nolla stages 6.5 and 7, when the primary tooth had over 2/3rds of root 

resorption and between the ages of 72 and 85 months, and it decreased between 36 

and 59 months. The thresholds for distance and area were estimated using age in 

months, and these limits were used to classify teeth from NT and T groups into with 

or without dental follicle expansion, using values of distance, area and a combination 

of both. The sensibility was low and specificity was high when used as a diagnostic 

tool for dental trauma.  The prevalence of dental follicle expansion in the T group was 

1.75 times greater than in the NT group when the distance was used, it was 1,97 

times greater when the area was used, and it was 1.71 times greater when the 



 
 

combination was used. When used the distance and the combination, in the T group, 

the age 48 to 59 months and intrusive luxation were positively associated to the 

dental follicle expansion. In conclusion, the size of the radiographic image of the 

follicles of the permanent incisors is related to different Nolla stages and to the 

degree of root resorption of primary teeth. The behavior of the dental follicle may be 

described by its measurements of distance and area and it varies according to age. It 

is possible to estimate the thresholds for the dental follicle’s size at all ages through 

the use of the equations hereby proposed. The presence of trauma in primary teeth 

is positively associated with the expansion of the follicle of the permanent successor. 

The size of the dental follicle expansion may be used as a diagnostic aid tool for 

dental trauma. 

 

 

Keywords: Dental follicle. Dental trauma. Primary teeth. Permanent teeth. 

Radiograph. Size. Dental development. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Entender o desenvolvimento do folículo do germe do dente permanente é 

importante, pois ao conhecer a normalidade é possível diagnosticar alterações, e 

assim realizar o tratamento adequado. Frequentemente em crianças, ocorre a 

sobreposição de estruturas anatômicas, tornando o diagnóstico radiográfico mais 

difícil (Bodner; Bar-Ziv, 1996).  

Na região anterior superior, a sobreposição das imagens do ápice do dente 

decíduo com o germe do sucessor permanente dificulta a interpretação para 

diferenciar entre lesão periapical, devido à necrose pulpar, e folículo do germe do 

sucessor permanente, principalmente quando este está aumentado ou expandido 

(Wanderley; Guedes-Pinto, 2006; Guedes-Pinto et al., 2007). O folículo dental 

aumentado também pode ser confundido com cistos e tumores odontogênicos (Kim, 

Ellis, 1993). No entanto, o diagnóstico diferencial é importante, pois os tratamentos 

para cada situação são diferentes: endodontia ou exodontia para necrose pulpar, 

terapia cirúrgica para cistos e tumores odontogênicos e controle radiográfico para 

folículo dental aumentado. Um erro de diagnóstico pode levar a danos oclusais, 

estéticos e emocionais para o indivíduo. 

Geralmente, o diagnóstico radiográfico diferencial entre folículo dental 

aumentado e cistos odontogênicos, principalmente cistos dentígeros, considera 

normal um determinado tamanho da imagem do folículo dental. O tamanho desta 

imagem em dentes impactados, normalmente de terceiros molares e caninos de 

adolescentes e adultos, tem sido discutido. Alguns autores consideram normal até 

2,0mm, 2,5mm e 5,0mm (Coklin; Stafne, 1949; Dachi; Howell, 1961; Stanley et al., 

1988; Kim; Ellis, 1993; Boeddinghaus; Whyte, 2008; Cabbar et al., 2008). 

Porém, quando necessitamos de parâmetros para avaliar o tamanho 

radiográfico do folículo dental em crianças de idade pré-escolar, ou seja, com 

incisivos permanentes em formação, não encontramos estudos que relacionem o 

tamanho radiográfico com os estágios de desenvolvimento. O aumento do tamanho 

do folículo dental é observado radiograficamente em casos de trauma em incisivos 

decíduos (Wanderley; Guedes-Pinto, 2006), mas não existe evidência de qual o 

tamanho deva ser considerado expansão do folículo dental. Holan (2004) avaliou 

crianças com trauma dental e com incisivos superiores decíduos escurecidos e 
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considerou, empiricamente, como folículo do sucessor permanente aumentado 

aqueles maiores do que 2mm, obtendo prevalência de 72% de expansão do folículo 

dental no grupo de dentes traumatizados. Ciasca et al. (2006) avaliaram incisivos 

superiores decíduos traumatizados e observaram radiograficamente a ocorrência de 

expansão do folículo do sucessor permanente em 91,8% dos casos. 

Devido à proximidade dos dentes decíduos com os sucessores permanentes 

em formação, acredita-se que o trauma nos dentes decíduos possa ser transmitido 

para os dentes permanentes, podendo causar distúrbios severos no processo de 

erupção e na formação dental (Andreasen, 2001). Porém, a extensão em que o 

folículo dental pode ser agredido sem complicações para o germe não é conhecida 

(Andreasen, 2001). Existem apenas observações clínicas mostrando que o folículo 

dental tem grande capacidade de reparação após agressões ou trauma dental 

(Andreasen, 2001). 

Considerando que o folículo dental é uma estrutura normal de 

desenvolvimento situada entre o osso alveolar e o órgão do esmalte (Wise; King, 

2008; Yao et al., 2008) que, radiograficamente, é observado como uma área 

radiolúcida que separa o dente em erupção da cripta óssea (Cahill; Marks, 1982; 

Gorski; Marks, 1992) e que, em estudos realizados em animais, houve aumento de 

seu tamanho próximo ao momento de erupção dos dentes (Gorsk et al., 1988), 

levantamos a hipótese de que o folículo dental pode variar de tamanho durante as 

diferentes idades das crianças, conforme ocorre a reabsorção do dente decíduo e as 

fases de desenvolvimento do germe do permanente e que o trauma nos dentes 

decíduos pode influenciar neste aumento de tamanho.  

Assim sendo, devido aos poucos dados encontrados na literatura e às 

dúvidas relativas a este assunto, é relevante avaliar o tamanho e comportamento da 

imagem radiográfica do folículo do germe de incisivos centrais superiores 

permanentes em crianças sem alterações e estimar os valores máximos da distância 

e da área para o folículo dental normal em cada idade. Além disso, verificar a 

associação entre trauma nos incisivos centrais superiores decíduos e expansão do 

folículo dos sucessores permanentes, avaliar os fatores associados à expansão do 

folículo do germe do sucessor permanente após traumatismo no incisivo central 

superior decíduo e a possibilidade de uso desta expansão como recurso auxiliar no 

diagnóstico de trauma em incisivos centrais superiores decíduos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  
 
 
2.1 IMPORTÂNCIA DO FOLÍCULO DENTAL 

 

 

Neste capítulo, serão descritas as características do folículo dental, assim 

como suas funções para que possamos compreender seu desenvolvimento e sua  

importância para o germe do dente em formação. 

O folículo dental é um tecido ectomesenquimal que limita a papila dentária e 

encapsula o órgão do esmalte (Katchburian; Arana, 2004; Ten Cate, 2008). Durante 

a fase de transição de botão para capuz, há formação de um plexo de fibras 

nervosas no folículo dental (Katchburian; Arana, 2004; Ten Cate, 2008). No estágio 

de capuz, observam-se agrupamentos de vasos sanguíneos ramificando-se no 

folículo dental e grande concentração de vasos adjacentes ao epitélio externo de 

esmalte (Katchburian; Arana, 2004; Ten Cate, 2008). No estágio de campânula, o 

folículo dental é constituído por numerosas fibrilas colágenas nos espaços entre os 

fibroblastos foliculares, os quais estão dispostos circularmente ao redor do órgão 

dentário e da papila dentária; sua presença torna-se mais evidente, pois envolve o 

germe dental em sua totalidade, devido à desintegração da porção da lâmina 

dentária situada entre o órgão do esmalte e o epitélio bucal (Katchburian; Arana, 

2004; Ten Cate, 2008). Durante a deposição de esmalte (amelogênese), os vasos 

sanguíneos do folículo dental são responsáveis pela nutrição do órgão de esmalte 

(Ten Cate, 2008).  

Posteriormente, o folículo dental é dividido em duas partes: o folículo dental 

propriamente dito, o qual é um tecido denso que está muito próximo e circunda o 

órgão do esmalte, e um folículo adjacente composto por tecido ectomesenquimal 

frouxo e altamente vascularizado que separa o folículo dental propriamente dito do 

osso alveolar (Schroeder, 1986 apud1; Cho; Garant, 1989; Marks; Schroeder, 1996; 

Katchburian; Arana, 2004). 

                                                
1 Apud Marks SC Jr, Schroeder HE. Tooth eruption: theories and facts. Anat Rec. 1996 
Jun;245(2):374-93. 



15 
 

O folículo dental tem a função de formar o cemento, o ligamento periodontal e 

o osso alveolar propriamente dito (Bosshardt; Schroeder, 1996; Andreasen, 2001; 

Katchburian; Arana, 2004; Ten Cate, 2008; Wise; King, 2008).  

Em relação à formação do cemento, existem divergências na literatura quanto 

à participação ou não de células epiteliais neste processo além da participação das 

células mesenquimais do folículo dental. Cho e Garant (1988), em estudo realizado 

em ratos e utilizando microscopia eletrônica, avaliaram o início da diferenciação dos 

cementoblastos. Observaram que antes da cementogênese ocorre a eliminação da 

lâmina basal externa da bainha epitelial de Hertwig devido à invasão de células 

provenientes do folículo dental propriamente dito, as quais se tornarão pré-

cementoblastos. Descreveram a formação de processos citoplasmáticos no início da 

diferenciação dos cementoblastos e sua extensão em direção à superfície radicular 

(matriz de dentina). Assim, a ruptura da bainha epitelial de Hertwig parece ser 

evento chave no início da cementogênese, mas provavelmente o seu papel durante 

a cementogênese seja de menor importância. 

Luo et al. (1991) questionam a interpretação de que a presença de proteínas 

relacionadas ao esmalte na superfície radicular em formação de molares de ratos, 

provenientes da deposição de células da bainha epitelial de Hertwig, seria parte 

integral do processo de cementogênese. Os autores analisaram os diferentes 

estágios de desenvolvimento radicular de primeiro e segundo molares de ratos para 

detectar sítios celulares de transcrições gênicas de amelogenina usando 

hibridização “in situ”. Observaram que as células epiteliais da bainha epitelial de 

Hertwig não são capazes de transcrever amelogenina como a presente na coroa do 

dente. 

Bosshardt e Schroeder (1996) realizaram revisão de literatura e compararam 

com dados obtidos por sua equipe em estudos anteriores. Avaliaram a formação de 

cemento em pré-molares de humanos e em outros animais, especialmente em 

molares de roedores. Em relação à formação de cemento e inserção do ligamento 

periodontal, foram observadas diferenças entre as espécies, especialmente para a 

taxa de crescimento radicular e para o tamanho dental. Para pré-molares de 

humanos, o desenvolvimento radicular e cementogênese levam, em média, cinco a 

sete anos, sendo que a formação do cemento é uma fase de longa duração de 

desenvolvimento pré-funcional que ocorre independentemente da inserção total do 

ligamento periodontal na raiz. Porém, o primeiro molar de ratos já se encontra em 
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oclusão num período de três semanas e meia após o início de formação radicular. 

Neste tipo de dente, além de ser extremamente pequeno, o início da formação de 

cemento e da inserção do ligamento periodontal à raiz ocorre quase ao mesmo 

tempo, fazendo com que se torne difícil a distinção das células que participam 

nestes dois processos. Consequentemente, a determinação da origem dos 

cementoblastos em ratos é difícil de ser interpretada e as diferenças entre as 

espécies devem ser consideradas. 

Diekwisch (2001) teve como objetivo realizar uma revisão de literatura e 

comparar com espécimes preparados pelo autor, devido ao debate que há na 

literatura sobre os papéis dos tecidos epiteliais e mesenquimais na origem dos 

cementoblastos. Foram utilizados espécimes de porco, rato e humanos e diferentes 

métodos de análise. O autor afirma que a teoria clássica deve ser a mais apropriada, 

na qual os cementoblastos são provenientes do folículo dental e que se formam 

após a desintegração da bainha epitelial de Hertwig. São conclusões do estudo: a 

bainha epitelial de Hertwig desintegra-se antes do início da deposição de cemento; 

as células mesenquimais do folículo dental penetram a bainha epitelial de Hertwig e 

depositam a matriz de cemento, enquanto que as células epiteliais são separadas da 

superfície radicular por uma lamina basal e não são responsáveis pela secreção de 

cemento; porém, em humanos, a bainha epitelial de Hertwig é removida da 

superfície radicular antes do início da deposição de cemento; tanto mRNAs de 

amelogeninas quanto proteínas não estão presentes na superfície radicular e estão 

ausentes da maioria dos ameloblastos cervicais; proteínas extraídas do cemento 

não reagem com anticorpos de amelogeninas.  

Ten Cate (2008) sugere que as células ectomesenquimais provenientes do 

folículo dental penetram por entre as células epiteliais e justapõem-se à dentina 

radicular recém-formada, diferenciando-se em cementoblastos. No entanto, não 

descartam a possibilidade de alguns cementoblastos serem provenientes das 

células da bainha epitelial de Hertwig, pois podem produzir matriz orgânica que se 

tornará mineralizada e na qual os feixes de fibras colágenas do ligamento 

periodontal serão inseridas. 

A diferenciação de células provenientes do folículo dental em células do 

ligamento periodontal e do osso alveolar também tem sido relatada na literatura 

(Hoffman, 1960; Ten Cate et al., 1971; Cahill; Marks, 1982; Wise et al., 2007; Ten 

Cate, 2008). A transformação do folículo dental em ligamento periodontal e osso 



17 
 

alveolar ocorre concomitantemente à formação radicular do germe dental (Hoffman, 

1960) e as células do ligamento periodontal e os feixes de fibras colágenas que 

também se diferenciam a partir do folículo dental, ficam inseridas na matriz 

depositada pelos cementoblastos e osso alveolar (Ten Cate, 2008). 

 Cahill e Marks (1982), em estudo para avaliar o mecanismo de erupção 

descrito mais adiante, observaram a formação do ligamento periodontal a partir de 

células do folículo dental em cães. Verificaram que, no período inicial do processo 

eruptivo, ocorre formação de osso alveolar abaixo do germe em desenvolvimento, 

crescimento radicular e ancoragem de feixes de fibras colágenas à raiz em 

desenvolvimento. Nenhuma destas fibras uniu a raiz em desenvolvimento ao osso 

alveolar neste primeiro momento. No momento em que o dente penetrou na gengiva, 

ocorreu mudança na orientação e aumento de número dessas fibras, porém ainda 

não houve ancoragem destas fibras no osso alveolar. Quando o dente atingiu o 

plano oclusal, ocorreu nova mudança na orientação destas fibras e uma ancoragem 

ao osso alveolar densa e firme. 

 Wise et al. (2007) tiveram como objetivo avaliar: a atividade óssea, 

cronologicamente e regionalmente, na cripta óssea alveolar; a correlação entre o 

tempo da formação de osso na cripta e a expressão gênica da proteína 

morfogenética óssea-2 (BMP-2) no folículo dental; e se há crescimento ósseo 

significante na base da cripta capaz de elevar o germe dental para a via eruptiva. 

Foram avaliadas criptas ósseas alveolares de molares de ratos através de 

microscopia eletrônica de varredura e microscopia de luz. Observaram que, antes do 

final da fase de erupção intraóssea, o folículo dental, que originará o ligamento 

periodontal, não está unido ao osso alveolar e não está organizado em fibras 

paralelas. O início desta organização e união ocorreu no final da fase de erupção 

intraóssea. Também observaram que o folículo dental, na sua metade basal, deve 

controlar a formação óssea devido à presença elevada de BMP-2 em relação à 

metade coronária do folículo dental. Esta metade deve controlar a reabsorção óssea. 

Observaram a correlação destes dados com a arquitetura óssea. Ao final da fase de 

erupção intraóssea, todo o osso alveolar acima do germe estava reabsorvido e a via 

eruptiva formada. Os autores ainda sugerem que a formação óssea na parte basal 

da cripta óssea é um fator importante no mecanismo de erupção intraóssea. 

Dangaria et al. (2011) avaliaram os principais fatores envolvidos na 

diferenciação das células do folículo dental em células do ligamento periodontal, 
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osso alveolar e cemento, utilizando níveis de expressão gênica de coorte, perfis de 

expressão gênica global e modificações epigenéticas. As células do ligamento 

periodontal foram as que mais se assemelharam às células do folículo dental, 

seguidas dos osteoblastos do osso alveolar e, por último, dos cementoblastos. Os 

autores sugerem que, juntamente com mudanças na assinatura genética, ocorrem 

mudanças únicas nos níveis de expressão gênica de coorte, assim como mudanças 

epigenéticas e de morfologia celular que tornam estas populações celulares 

individualizadas. 

O folículo dental também é um fator importante no mecanismo de erupção 

(Cahill; Marks, 1980; Cahill; Marks, 1982; Marks et al., 1983; Marks; Cahill, 1984; 

Wise et al., 1985; Larson et al.,1994; Katchburian; Arana, 2004; Liu; Wise, 2008; Ten 

Cate, 2008; Wise; King, 2008; Wise, 2009; Dangaria et al., 2011) e de reabsorção 

radicular do dente decíduo (Furseth, 1968; Cahill; Marks, 1982; Prove; Simons; 

Meyers, 1992; Harokopakis - Hajishengallis, 2007). 

Em estudos realizados em animais, tem-se observado que, nos dentes em 

erupção, o tamanho do folículo dental aumenta (Gorsk et al., 1988) e está em 

contato com o órgão do esmalte e separado do osso alveolar por um tecido 

conjuntivo frouxo e vascularizado (Cahill; Marks, 1980; Cahill; Marks, 1982). 

Radiograficamente, o folículo dental é uma estrutura normal de desenvolvimento 

observada como uma área radiolúcida que separa o dente em erupção da cripta 

óssea (Cahill; Marks, 1982; Gorski; Marks, 1992). Tem papel importante no processo 

de formação da via eruptiva, já que, mesmo com a remoção da coroa do germe 

dentário de cachorros e somente na presença do folículo dental, ocorre a formação 

da via eruptiva observada como uma radiolucência que migra para a oclusal e, ao 

mesmo tempo, ocorre a formação óssea na porção mais apical (Marks; Schroeder, 

1996). 

O processo de erupção começa após o término da formação da coroa (Cahill; 

Marks, 1982; Gorski; Marks, 1992; Ten Cate, 2008) e é observado radiograficamente 

pela formação da via eruptiva, que é acompanhada pela reabsorção do osso 

alveolar e alargamento do canal gubernacular localizado acima da porção oclusal do 

folículo dental (Cahill; Marks, 1982; Gorski; Marks, 1992), sendo preenchida por 

tecido mole, no qual foram observadas muitas fibras do futuro ligamento periodontal 

(Cahill; Marks, 1982). Porém, não existem dados que esclareçam como o folículo 
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dental se comporta radiograficamente antes do término da formação de coroa, ou 

seja, antes do início do processo de erupção.  

O mecanismo de erupção dentária é dividido em cinco estágios: 

movimentação pré-eruptiva; erupção intraóssea; penetração na mucosa; erupção 

pré-oclusal e; erupção pós-oclusal (Marks; Schroeder, 1996; Katchburian; Arana, 

2004; Ten Cate, 2008). Além disto, existem algumas teorias sobre erupção dentária 

como: crescimento da raiz, formação do ligamento periodontal e remodelação do 

osso alveolar. Na revisão de literatura desta tese, o objetivo não foi discutir estas 

diversas teorias, mas selecionar estudos que descreveram aspectos da 

movimentação pré-eruptiva e da erupção intraóssea, considerando o papel do 

folículo dental.  

Cahill e Marks (1980) estudaram os papéis do folículo dental, do canal 

gubernacular, da formação radicular e da coroa dental no mecanismo de erupção 

através da remoção destas estruturas em 9 cães da raça beagle. Consideraram 

como folículo dental, nos primeiros estágios de erupção, um tecido frouxo localizado 

entre a coroa dental e a cripta óssea. A única estrutura que, após sua remoção, 

parou o processo de erupção do dente, foi o folículo dental. Também não houve 

formação da via eruptiva e não houve formação de osso trabecular nem formação 

radicular. Os autores concluíram que o folículo dental está relacionado ao processo 

de erupção, assim como aos eventos de reabsorção óssea ao redor da oclusal da 

coroa dental e formação óssea ao redor da porção radicular. 

Cahill e Marks (1982) observaram a cronologia de erupção de pré-molares de 

cães de duas raças (24 cães da raça beagle e 35 cães sem raça definida) e a 

cronologia de exfoliação dos antecessores decíduos. Foram realizadas avaliações 

radiográficas semanais desde a 13a até a 27a semana de vida. Neste período, pelo 

menos dois animais eram sacrificados por semana para avaliações histológicas. Não 

houve diferença entre as raças. O início da erupção foi entre a 15a e a 16a semana 

com o início da formação radicular e deposição do osso alveolar abaixo do germe 

dental. O término da erupção foi na 24a semana. A formação da via eruptiva ocorreu 

por atividade osteoclástica, a qual alargou o canal gubernacular localizado acima da 

porção oclusal do folículo dental. Era preenchida por tecido mole, no qual foram 

observadas muitas fibras do futuro ligamento periodontal. Esta via eruptiva expandiu 

para reabsorver a raiz do antecessor decíduo, sendo que a reabsorção foi mais 

rápida próximo ao folículo do germe do sucessor permanente. Observaram que o 
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desenvolvimento radicular foi concomitante com a erupção do germe; o ligamento 

periodontal originou-se do folículo dental, porém a ancoragem das fibras do 

ligamento periodontal no osso alveolar e a orientação final dessas fibras 

relacionadas com o longo eixo do dente somente ocorreram na fase final do período 

de erupção. Nesta fase, também houve a consolidação da formação do alvéolo e 

observou-se a lâmina dura radiograficamente. 

Marks et al. (1983), em estudo citológico, avaliaram o folículo dental durante o 

processo de erupção de cães da raça beagle. Encontraram células mononucleares 

na parte coronal do folículo dental. Estas células aumentaram em número no 

momento anterior e durante a erupção dental, ao mesmo tempo em que houve 

aumento no número de osteoclastos na parede da cripta óssea adjacente. Os 

autores sugeriram que a parte coronária do folículo dental deve coordenar a 

reabsorção do osso alveolar necessária para a erupção por direcionar a população 

de células mononucleares para a parede do osso alveolar, as quais se tornarão 

osteoclastos ou irão orientar a atividade osteoclástica. 

Marks e Cahill (1984) realizaram estudo em 29 pré-molares de 14 cães da 

raça beagle para avaliar a erupção dental radiograficamente e histologicamente. 

Demonstraram que o folículo dental controla o processo de erupção. Foi removida a 

coroa e substituída por uma substância inerte, como silicone e réplicas de metal 

antes do início da erupção. Essa substância inerte foi colocada no folículo dental e 

observou-se que houve erupção, formação da via eruptiva e do osso alveolar na 

base da cripta óssea. Quando foram removidas somente as coroas dentais e não 

foram substituídas por nenhum outro material, também houve formação da via 

eruptiva e formação do osso alveolar na base da cripta óssea. Quando as réplicas 

não foram capazes de erupcionar devido a anquilose, houve o fechamento da via 

eruptiva pelo osso alveolar. Concluíram que a erupção dental é composta por uma 

série de eventos metabólicos no osso alveolar que se caracteriza pela reabsorção e 

formação em lados opostos do folículo dental, sendo que o dente não contribui para 

este processo. O dente também não contribui para a reabsorção radicular e 

exfoliação do antecessor decíduo, sendo que provavelmente o folículo dental 

participa deste processo. 

Kristerson e Andreasen (1984), em estudo realizado com macacos, avaliaram 

o efeito das agressões ao folículo dental em casos de reposicionamento e 

autotransplante. Foram realizadas radiografias imediatamente após a cirurgia, três, 
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seis e nove meses após. Posteriormente, os animais foram sacrificados e os dentes 

avaliados histologicamente e radiograficamente. Os resultados demonstraram que, 

os germes dentais que tiveram o folículo danificado ou removido não erupcionaram; 

porém, os germes que foram reimplantados sem danificar o folículo dental 

erupcionaram em até três meses. No grupo controle, no qual não houve cirurgia, os 

dentes erupcionaram em até 6 meses. No exame histológico, observou-se que a raiz 

dos dentes reimplantados era um pouco mais curta do que as do grupo controle. 

Desta forma, os autores demonstraram que pode ocorrer anquilose entre a 

superfície do dente não irrompido e a cripta óssea, e a erupção ser interrompida 

quando grande parte do folículo dental é removida.  

 Marks e Cahill (1987) avaliaram as consequências da remoção cirúrgica de 

partes do folículo dentário no processo eruptivo. Tanto a remoção da metade apical 

quanto da metade coronária do folículo impediram a erupção. Quando removida a 

parte coronária do folículo dentário, não houve reabsorção nem formação óssea da 

via eruptiva e quando removida a parte apical, não houve formação óssea. No 

entanto, quando realizaram somente exposição do folículo dentário ou incisões,  o 

processo eruptivo não foi alterado. Observaram que a erupção dental envolve a 

formação e reabsorção do osso alveolar em lados opostos do germe dental e 

depende da presença do folículo dental, sendo considerada um processo localizado 

e bilateral. 

Gorsk et al. (1988) avaliaram pré-molares de cachorro antes e durante o 

processo de erupção com o objetivo de observar mudanças na estrutura da matriz 

extracelular e na organização do folículo dental e relacioná-las com os eventos 

fisiológicos do processo de erupção. Considerando que a erupção começa na 15a 

semana e termina na 23a, o período avaliado foi da 12a à 20a semana. Observaram 

que o tamanho do folículo aumentou 2,4 vezes. O conteúdo colágeno aumentou 

250% e o de proteoglicanas aumentou 45%, sendo o maior aumento nas quatro 

últimas semanas. Na análise ultra estrutural do folículo dentário, no momento 

anterior ao início da erupção, observou-se tecido conjuntivo desorganizado. Durante 

a erupção, duas camadas de fibrilas agrupadas em feixes lineares foram 

observadas. 

Wise e Fan (1989) avaliaram em molares de ratos as mudanças celulares no 

órgão do esmalte, folículo dental e cripta óssea antes e durante o processo de 

erupção. Avaliaram a presença de células que continham fosfatase ácida tártato-
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resistente (TRAP) e utilizaram microscopia eletrônica. Observaram que células 

mononucleares foram TRAP positivas antes do processo de erupção no folículo 

dental, diminuindo de número durante este processo. Ao mesmo tempo, observaram 

osteoclastos TRAP positivos em grande número na parede da cripta óssea e a sua 

diminuição à medida em que erupção progredia. Os autores sugerem que as células 

mononucleares são precursoras dos osteoclastos ou que são responsáveis por 

lançar citocinas que afetam a formação e atividade osteoclástica.  

Larson et al. (1994), em estudo realizado em 13 pré-molares de oito cães da 

raça beagle, avaliaram a participação do órgão do esmalte sozinho ou em 

combinação com o folículo dental na erupção dental. O folículo dental propriamente 

dito foi separado e removido do órgão do esmalte antes do início da erupção. Os 

dentes foram acompanhados clinicamente, radiograficamente e histologicamente. 

Como resultados, os autores observaram que nenhum dos dentes sem o folículo 

dental erupcionou, que não houve formação da via eruptiva e que o antecessor 

decíduo ficou retido. Mas três dentes, em que o folículo dental foi separado e 

reposicionado, erupcionaram com formação da via eruptiva, porém a coroa estava 

escurecida, não houve formação radicular e havia osteodentina na câmara pulpar. 

Assim, os autores observaram que o órgão do esmalte sem a presença do folículo 

dental não é capaz de realizar o processo de erupção, sugerindo evidências da 

importância do folículo dental, sozinho ou em combinação com o órgão do esmalte, 

no processo eruptivo.  

Marks e Schroeder (1996) relatam que, antes do início do processo eruptivo, 

o germe dentário move-se nas três dimensões e aumenta de tamanho dentro do 

processo alveolar. Após a formação da coroa do germe e início da formação 

radicular, inicia-se o processo eruptivo, o qual moverá o dente à sua posição 

funcional. O folículo dental é descrito como importante fator no movimento eruptivo, 

por promover a reabsorção e formação do osso alveolar. Porém, nos movimentos 

iniciais do processo eruptivo, os autores sugerem que existe a possibilidade do 

órgão do esmalte também ter alguma participação. Como o órgão do esmalte e o 

folículo dental estão aderidos, nas manipulações cirúrgicas, muitos papéis atribuídos 

ao folículo dental propriamente dito podem ser provenientes do órgão do esmalte ou 

do epitélio reduzido do órgão do esmalte. No entanto, o órgão do esmalte sozinho 

não é capaz de realizar o processo de erupção. Observaram em pré-molares de 

cachorro, através de série de radiografias e de um corte histológico, a presença da 
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via eruptiva como uma área radiolúcida na porção oclusal do germe dentário no 

início do processo eruptivo, assim como a progressão da reabsorção óssea próxima 

ao dente decíduo, favorecendo a formação desta via eruptiva. Em corte histológico, 

observaram a presença de um tecido conjuntivo denso e vascularizado firmemente 

aderido ao epitélio reduzido do órgão do esmalte (folículo dental propriamente dito) e 

separado do osso alveolar por um tecido conjuntivo frouxo e vascularizado. Ocorre 

reabsorção da cripta óssea na porção coronária do germe e formação óssea na 

porção apical. O folículo dental (e o órgão do esmalte) tem papel importante neste 

processo de formação da via eruptiva, já que, mesmo com a remoção da coroa do 

germe dental, ocorre a formação da via eruptiva observada como uma radiolucência 

que migra para a oclusal e, ao mesmo tempo, ocorre a formação óssea na porção 

mais apical. Além disso, estudos bioquímicos têm demonstrado participação do 

órgão do esmalte no início do processo de erupção. É importante ressaltar que a 

formação da via eruptiva pode ser na mesma velocidade do aumento radicular, mas 

também pode ser em menor ou maior velocidade. A formação da via eruptiva é 

considerada completa quando a cúspide do germe dental alcança a crista alveolar. 

Katchburian e Arana (2004) relatam que no início da formação radicular 

ocorrem leves movimentos em vários sentidos, promovendo leve deslocamento 

oclusal da coroa do germe. Na fase de erupção intraóssea, o folículo dental 

propriamente dito adere ao epitélio externo do órgão do esmalte, formando uma 

camada densa e distinguível do tecido ectomesenquimal frouxo e vascular que o 

separa das paredes da cripta óssea. Há aumento do conteúdo de colágeno e de 

proteoglicanas no folículo dental propriamente dito, logo o folículo aumenta de 

volume. Ao mesmo tempo, ocorre reabsorção da porção oclusal da cripta óssea para 

a formação da via eruptiva. Esta reabsorção é realizada por osteoclastos 

provenientes da fusão de células mononucleares (monócitos). 

Segundo Ten Cate (2008), o processo de erupção começa logo após o início 

da formação radicular, sendo que a coroa cresce no sentido oclusal, ou seja, oposta 

à base da cripta óssea. Os tecidos de suporte do germe dental se desenvolvem 

concomitantemente com a formação radicular. O folículo dental está ligado à lâmina 

própria da membrana da mucosa oral pelo cordão gubernacular (feixe de tecido 

fibroso contendo resíduos da lâmina dentária). O canal gubernacular é ampliado por 

atividade osteoclástica à medida em que o dente erupciona, delineando o trajeto 

eruptivo. Há indícios de um padrão de atividade celular no movimento eruptivo que 
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envolve o folículo dental e o epitélio reduzido do órgão do esmalte. Este padrão 

facilitaria a degradação do tecido conjuntivo e a reabsorção óssea. 

Wise e King (2008) em revisão de literatura, afirmam que o folículo dental tem 

papel importante no início da erupção por regular o mecanismo de reabsorção e 

formação do osso alveolar. É um tecido conjuntivo frouxo que está posicionado entre 

o osso alveolar e o órgão do esmalte . Afirmam que é muito provável que o folículo 

dental seja necessário na erupção por ser responsável por iniciar e regular o 

processo de reabsorção e formação óssea, pelo menos, na fase intraóssea do 

processo eruptivo. Como células-tronco têm sido observadas no folículo dental, os 

autores acreditam que estas células, por serem pluripotentes, podem formar também 

o cemento e osso alveolar, além do ligamento periodontal. Os autores acreditam que 

a formação da via eruptiva não depende da movimentação do dente, mas sim de 

que seja um processo geneticamente controlado, pois Cahill (1969) imobilizou pré-

molares de cachorros que estavam em processo de erupção e observou que a via 

eruptiva continuou sua formação. Além disto, células precursoras de osteoclastos 

estão presentes no folículo dental num determinado tempo antes da erupção, 

conforme estudos realizados em cães (Marks et al., 1983) e em ratos (Wise e Fan, 

1989; Volejnikova et al., 1997).  

Wise (2009), considerando a necessidade da presença do folículo dental no 

mecanismo de reabsorção óssea para formação da via eruptiva e de formação 

óssea na base da cripta óssea, avaliou como ocorre a regulação de ambos os 

mecanismos na erupção dental. O autor relata que esta regulação ocorre pela 

expressão de genes de forma cronológica e espacial. Em primeiros molares de 

ratos, no início do processo, há predominância de reabsorção óssea, a qual está 

localizada na parte coronária do folículo dental, havendo expressão máxima de 

estimulador de colônias fator 1 (CSF-1), que regula a expressão de osteoprotegerina 

para que a reabsorção ocorra. Posteriormente, há diminuição da reabsorção óssea 

pelo aumento de fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) e do ligante do 

receptor ativador do fator nuclear - kappaB (RANKL) no folículo dental. Há início da 

formação óssea quando começa este processo, mas o máximo de formação se dá 

mais próximo de final do processo, sendo que genes que promovem a formação 

óssea, como o do BMP-2, estão presentes em maior concentração na parte basal do 

folículo dental. Desta forma, existe uma relação espacial e temporal nos 

mecanismos de formação e reabsorção óssea para a erupção dental. 
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Shapira e Kuftinec (2011) relataram um caso clínico em que um menino de 

dez anos de idade apresentou um canino inferior permanente esquerdo 

erupcionando, porém sem formação radicular. Este menino sofreu um acidente de 

carro quando tinha sete anos de idade e fraturou a mandíbula na região do canino 

permanente esquerdo e do primeiro molar permanente direito. Foi realizada fixação 

rígida e, neste momento, o canino estava com a coroa formada e no início da 

formação radicular. Após um ano, houve reparação óssea e o germe do canino 

inferior permanente esquerdo estava girovertido. Este dente continuou sua erupção 

através da via eruptiva até atingir o plano oclusal, porém sem formação radicular. Os 

autores sugerem que o folículo dental teve papel fundamental na erupção deste 

dente. 

Obersztyn (1963) avaliou a reabsorção radicular em dentes decíduos de 29 

cães. Realizou a remoção dos germes dos caninos e incisivos superiores 

permanentes em 20 cães e a remoção da parte óssea que recobria os germes em 9 

cães. Observou que, mesmo com a remoção do germe do sucessor permanente, 

houve reabsorção radicular do dente decíduo, porém com atraso. O autor sugere 

que a reabsorção radicular dos dentes decíduos está relacionada com a presença 

do germe do sucessor permanente, com o desenvolvimento, com forças oclusais 

traumáticas e com patologias associadas ao dente e ao periodonto. 

Furseth (1968) avaliou 44 dentes decíduos de crianças através de 

microscopia de luz, microscopia eletrônica e microradiografia para verificar a relação 

entre a reabsorção radicular fisiológica e os tecidos adjacentes. Os resultados 

demonstraram que a reabsorção dos dentes decíduos é maior nas áreas mais 

próximas dos germes dos sucessores permanentes. 

Prove et al. (1992) avaliaram a reabsorção fisiológica em 625 molares 

decíduos de crianças com idade entre 7 e 10 anos através de radiografias. Em 

relação à reabsorção radicular do dente decíduo, seu início ocorre na região da raiz 

mais próxima do sucessor permanente. A posição e o tamanho do folículo afetam 

diretamente o padrão de reabsorção, sendo que, em 36% dos casos, os dentes 

decíduos apresentaram pouca reabsorção em uma ou mais raízes. 

Harokopakis-Hajishengallis (2007), em revisão de literatura, relata que a 

reabsorção radicular fisiológica dos dentes decíduos parece ser iniciada e regulada 

pelo folículo dental e retículo estralado dos germes dos sucessores permanentes. As 

células do retículo estrelado do dente permanente em formação secretam o peptídeo 
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relacionado ao hormônio da paratireoide (PTHrP) e interleucina-1α, que irão se ligar 

aos respectivos receptores nas células do folículo dental. Este estímulo às células 

do folículo dental faz com que elas secretem fatores para recrutamento de 

monócitos, os quais sairão dos vasos sanguíneos adjacentes e irão para a porção 

coronária do folículo dental. Estes monócitos se transformarão em odontoclastos ou 

osteoclastos, participando do processo de reabsorção do dente decíduo. 

De acordo com Ten Cate (2008), existe um padrão de reabsorção em relação 

aos dentes decíduos. Os germes dos incisivos e caninos permanentes ao se 

desenvolverem lingualmente e crescerem de tamanho, erupcionam em uma direção 

oclusal e vestibular. Isto faz com que as raízes dos dentes decíduos sejam 

reabsorvidas por lingual primeiramente. Já os germes dos prés-molares 

permanentes desenvolvem-se entre as raízes dos molares decíduos e erupcionam 

no sentido oclusal, fazendo com que haja reabsorção da dentina interradicular e 

também da câmara pulpar, da dentina coronária e, algumas vezes, do esmalte. As 

células responsáveis pela reabsorção radicular dos dentes decíduos são os 

odontoclastos. 

 

 

2.2 ALTERAÇÕES NO FOLÍCULO DENTAL E DIFICULDADES DE DIAGNÓSTICO 

 

 

O trauma ao dente decíduo e a necrose pulpar do dente decíduo decorrente 

de lesões de cárie extensas ou de traumatismos podem levar a alterações no 

folículo do germe do dente sucessor permanente. Considerando a proximidade dos 

dentes decíduos com os sucessores permanentes em formação, acredita-se que o 

trauma nos dentes decíduos possa ser transmitido para os dentes permanentes, 

podendo causar distúrbios severos no processo de erupção e na formação dental 

(Andreasen, 2001). 

A extensão em que o folículo dental pode ser agredido sem complicações 

para o germe não é conhecida (Andreasen, 2001). Existem apenas observações 

clínicas mostrando que o folículo dental tem grande capacidade de reparação após 

agressões ou trauma dental (Andreasen, 2001). No entanto, quando grande parte do 

folículo dental é removida, pode ocorrer anquilose entre a superfície do dente não 

irrompido e a cripta óssea e a erupção ser interrompida (Kristerson; Andreasen, 
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1984). Marks e Cahill (1987) também observaram que tanto a remoção da metade 

apical quanto da metade coronária do folículo dental impediram a erupção; no 

entanto, quando realizaram somente exposição do folículo dental ou incisões, o 

processo eruptivo não foi alterado. 

 A resposta do folículo dental à infecção também é pouco conhecida. 

Andreasen e Riis (1978) avaliaram a resistência dos folículos de germes de incisivos 

permanentes de macacos à infecção crônica periapical proveniente dos canais 

radiculares dos dentes decíduos por um período curto de tempo e concluíram que o 

folículo foi resistente e que nenhuma influência sobre o esmalte do sucessor 

permanente pode ser observada. Porém, em casos de trauma nos dentes decíduos 

com fratura óssea envolvendo o germe do sucessor permanente ou em casos de 

osteomielite foi observado sequestro do germe dental (Andreasen, 1981).  

Apesar da importância do folículo dental na formação do dente e na sua 

erupção, assim como na formação do periodonto e na reabsorção radicular dos 

dentes decíduos, alterações podem ocorrer. A seguir serão descritas estas 

mudanças, para que possamos entender o diagnóstico tanto da normalidade quanto 

das alterações e optar por um melhor tratamento.  

Geralmente, o diagnóstico das alterações no folículo dental é realizado, 

primeiramente, pelo exame radiográfico de rotina, pois normalmente são 

assintomáticas. É importante ressaltar que o diagnóstico radiográfico em crianças é 

dificultado pela sobreposição de estruturas anatômicas (Bodner; Bar-Ziv, 1996), 

assim como pela sobreposição das imagens do ápice do dente decíduo com o 

germe do sucessor permanente (Wanderley; Guedes-Pinto, 2006; Guedes-Pinto et 

al., 2007).  

Uma alteração é o aumento ou expansão do folículo dental (Boeddinghaus; 

Whyte, 2008; Daley; Wysocki, 1995; Holan, 2004). A causa desta expansão pode ser 

a retenção prolongada do dente, geralmente em dentes impactados (Boeddinghaus; 

Whyte, 2008; Daley; Wysocki, 1995), ou agressões ao folículo dental como, por 

exemplo, o trauma dental (Holan, 2004; Ciasca et al., 2006). O tratamento para a 

expansão do folículo em dentes em desenvolvimento é o acompanhamento 

(Guedes-Pinto et al., 2007). 

A expansão do folículo do germe do sucessor permanente tem sido 

frequentemente observada após traumatismos em dentes decíduos no Centro de 

Pesquisa e Atendimento de Traumatismos em Dentes Decíduos da Disciplina de 
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Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. 

Ciasca et al. (2006), em estudo piloto, avaliaram 170 prontuários de pacientes com 

trauma nos incisivos centrais superiores decíduos e em controle neste Centro de 

Trauma que apresentavam incisivos centrais superiores permanentes erupcionados. 

Os autores consideraram, empiricamente, como expansão do folículo dental o 

aumento da região incisal maior do que 2mm, sendo visualmente detectável na 

radiografia. Observaram a ocorrência de expansão do folículo dental em 91,8% dos 

casos. Em 82,1% dos casos, a expansão do folículo dental foi observada no primeiro 

atendimento no Centro de Trauma e em 12,2% ocorreu após um ano de 

acompanhamento. Cento e quarenta e dois (142) dentes permanentes com 

expansão tiveram erupção normal (74,7%) e 48 dentes (25,3%) tiveram alteração no 

tempo de erupção; para os dentes sem expansão, os valores foram de 20 (71,4%) e 

8 (28,6%) respectivamente. Somente em 5% dos casos com expansão do folículo, 

os dentes permanentes erupcionaram com repercussões como hipoplasia de 

esmalte, malformação da coroa, entre outras. 

Holan (2004) avaliou crianças com trauma dental e com dentes decíduos 

escurecidos assintomáticos, considerando, empiricamente, como folículo do 

sucessor permanente aumentado aqueles maiores do que 2mm. Foram avaliados 97 

incisivos superiores decíduos por um período de 12 a 75 meses. A idade das 

crianças no trauma dental variou de 18 a 72 meses. No grupo controle foram 

avaliadas 51 crianças com idade superior a 55 meses, totalizando 102 incisivos 

centrais superiores permanentes. Estas crianças não poderiam apresentar história 

de trauma dental, sinais clínicos ou radiográficos de trauma dental e lesões extensas 

de cárie, porém poderiam apresentar fraturas de esmalte. Para os dentes que 

sofreram trauma dental, o autor analisou a última radiografia tirada e observou 

expansão do folículo em 72% dos dentes traumatizados sem diferença significante 

entre os vários tipos de alteração de cor (tons de amarelo e tons de cinza) e metade 

dos casos de expansão do folículo dental estava associada à reabsorção do dente 

decíduo. Foi observada expansão em dentes com calcificação pulpar. Somente um 

quinto dos casos de expansão foi associado à infecção. No entanto, o autor não 

observou nenhum aspecto radiográfico que associasse infecção com expansão. 

Para o grupo controle, foi observado expansão do folículo em 26% dos casos, sendo 

este valor significantemente menor do que nas crianças com trauma dental e 

alteração de cor.  
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Porém, quando necessitamos de parâmetros que avaliem o tamanho 

radiográfico do folículo dental em crianças sem alterações e de idade pré-escolar, ou 

seja, com incisivos permanentes em formação, para que possamos utilizar no 

diagnóstico diferencial, não encontramos estudos. 

O folículo dental aumentado pode ser confundido com cistos e tumores 

odontogênicos, especialmente com cistos dentígeros (Kim; Ellis, 1993). Nestes 

casos, o diagnóstico diferencial é importante, pois a terapia é cirúrgica para tumores 

e cistos odontogênicos e para o folículo dental expandido o tratamento é o 

acompanhamento (Guedes-Pinto et al., 2007). 

Radiograficamente, os cistos dentígeros apresentam radiolucência unilocular, 

bem delimitada ao redor da coroa do dente impactado ou não irrompido (Scholl et 

al., 1999; Neville et al., 2009a). A margem normalmente é bem definida, porém, 

quando o cisto está infectado, isto pode não ocorrer (Neville et al., 2009a). São 

características radiográficas que sugerem cisto dentígero: expansão assimétrica, o 

germe do dente permanente estar defletido e/ou sem erupcionar ou quando não há 

reabsorção radicular do dente decíduo correspondente (Sedon et al., 1992; Kim; 

Ellis, 1993). O tamanho desta imagem deve ser maior do que o de uma imagem de 

um folículo dental normal. Para lesões médias e grandes este diagnóstico diferencial 

é mais simples, no entanto, para pequenas lesões, é extremamente difícil diferenciar 

um cisto dentígero de um folículo dental aumentado (Daley; Wysocki, 1995). 

Boeddinghaus e Whyte (2008) também acreditam que pode ser extremamente difícil 

diferenciar um folículo dental aumentado de um cisto dentígero; sugerem que se 

deve considerar o tamanho do folículo dental menor do que 2 ou 3mm e este não 

deve estar deslocando o germe nem promovendo aumento da cortical óssea. Farah 

e Savage (2002) sugerem que para diferenciar um folículo aumentado de um dente 

em erupção de cistos odontogênicos, deve-se considerar: radiolucência do folículo 

dental maior do que 2,5cm de diâmetro; dente impactado com folículo dental 

aumentado que não está na correta posição para erupção; dente impactado com 

folículo dental aumentado e formação radicular completa; e espaçamento da 

imagem radiolúcida do folículo dental na região cervical. A confirmação do 

diagnóstico das lesões císticas deve utilizar as características clínicas, radiográficas 

e histopatológicas (Gondin et al., 2008; Kim; Ellis, 1993; Scholl et al., 1999). 

Os cistos dentígeros são cistos odontogênicos de desenvolvimento, que tem 

prevalência de cerca de 20%. São mais observados em terceiros molares, caninos 
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superiores e pré-molares inferiores, sendo raros os casos em incisivos. São mais 

frequentes em pacientes entre 10 e 30 anos vida. Têm como característica acumular 

líquido entre o epitélio reduzido do esmalte e a coroa do dente e, envolver toda a 

coroa do dente não irrompido e se unir à junção cemento-esmalte (Neville et al., 

2009a). Especialmente em crianças e adolescentes, a prevalência de cisto dentígero 

também é de cerca de 20% (Dhanuthai et al., 2007; Shah et al., 2009). As crianças 

em dentição mista são as mais afetadas e os caninos superiores os mais 

acometidos (Dhanuthai et al., 2007). 

Porém, são encontrados na literatura relatos de casos de cisto dentígero de 

origem inflamatória. Alguns autores relacionaram a origem do cisto dentígero à 

infecção periapical do dente decíduo antecessor (Shaw et al., 1980; Seddon et al., 

1992; Benn; Altini, 1996; Shibata et al., 2004; Sannomiya et al., 2007; Gondin et al., 

2008;). Esta infecção periapical pode ser proveniente de lesões de cárie extensas ou 

de trauma dental.  

Shaw et al. (1980) avaliaram treze casos sugestivos de cisto dentígero 

envolvendo o germe de pré-molares permanentes, cujos antecessores decíduos 

aparentemente estavam necrosados. Radiograficamente, o tamanho do folículo 

deveria ser igual ou maior do que 2,5mm de largura. Sugerem que o aumento do 

folículo do germe de dentes permanentes com características císticas associado à 

infecção do dente decíduo antecessor pode ter as seguintes explicações: a infecção 

periapical do dente decíduo estimula a proliferação do epitélio reduzido do órgão do 

esmalte; cisto inflamatório com origem no dente decíduo engloba a coroa do germe 

do dente permanente; outro cisto extra folicular engloba a coroa do germe do dente 

permanente; ocorrência coincidente. O tratamento proposto foi exodontia do dente 

decíduo, curetagem da lesão e marsupialização. 

Seddon et al. (1992) descreveram quatro casos de cistos dentígeros em 

incisivos permanentes, cujos antecessores decíduos haviam sido traumatizados, 

apresentavam alteração de cor e estavam desvitalizados. Em três dos quatro casos, 

as margens radiopacas circunscrevendo as lesões chegavam à junção cemento-

esmalte do germe do dente permanente. Em três casos, esta união à junção 

cemento-esmalte foi confirmada no momento da cirurgia. Radiograficamente, eram 

lesões extensas, atingindo até 2,5cm de diâmetro. Os incisivos permanentes 

apresentavam-se deslocados e não estavam erupcionando, a reabsorção radicular 

do dente decíduo estava paralisada. Os autores sugerem que as infecções 
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periapicais dos dentes decíduos desvitalizados promoveram a inflamação 

necessária para iniciar os cistos dentígeros dos sucessores permanentes.  

Benn e Altini (1996) relataram quinze casos de cistos dentígeros de provável 

origem inflamatória. Os dentes permanentes envolvidos foram: nove pré-molares, 

quatro caninos e dois segundos molares. Dentes decíduos desvitalizados ou com 

restaurações extensas estavam associados a treze casos, sendo que alguns destes 

dentes haviam sido extraídos anteriormente. No caso dos dois segundos molares 

permanentes, havia pericoronarite associada. Na maioria dos casos, os cistos 

estavam situados na mandíbula. No exame macroscópico, em todos os casos, os 

cistos estavam aderidos à junção cemento-esmalte. Radiograficamente, foram 

observadas imagens radiolúcidas uniloculares ao redor da coroa do dente 

permanente, com tamanho variando de 1 a 5cm de diâmetro, sendo que, em alguns 

casos, o dente permanente envolvido estava deslocado. O tratamento realizado foi 

exodontia do dente decíduo ou marsupialização do cisto. Os autores sugerem que a 

inflamação periapical de qualquer origem, mas, geralmente, proveniente de dentes 

decíduos necrosados, se difunde e atinge o folículo do dente sucessor permanente 

em formação, causando o cisto dentígero de origem inflamatória. Segundo os 

autores, estes cistos tem características clinico-patológicas específicas que os 

diferem dos cistos dentígeros de desenvolvimento. 

Sannomiya et al. (2007) relataram um caso de cisto dentígero associado ao 

germe do incisivo central superior esquerdo permanente de um menino de 5 anos de 

idade que sofreu trauma facial aos 4 anos de idade. Segundo os responsáveis, 

houve sangramento e posterior edema nos lábios, porém sem mobilidade nos 

dentes decíduos e sem fratura óssea. No exame clínico, os autores observaram a 

presença de fístula na região anterior superior esquerda e sensibilidade nos dentes 

desta mesma região. No exame radiográfico, observaram radiolucência difusa com 

bordas mal-definidas, desta forma, somente após o exame histopatológico é que foi 

confirmado o diagnóstico de cisto dentígero. No exame macroscópico, a lesão 

apresentou tamanho de 2,5 x 2,0 x 1,8cm. É importante ressaltar que durante o 

procedimento cirúrgico, houve drenagem de líquido cístico e também a necessidade 

de remoção do incisivo central superior esquerdo permanente, pois este fazia parte 

do cisto. 

Gondin et al. (2008) relataram um caso de um menino de quatro anos de 

idade que havia caído há 5 meses e batido os incisivos decíduos e os lábios. No 
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exame clínico, observaram que o incisivo central superior direito decíduo estava com 

leve deslocamento e com a cor acinzentada. No exame radiográfico, observaram 

uma imagem radiolúcida com margens bem definidas envolvendo a coroa do germe 

do sucessor permanente e relacionada ao ápice do incisivo central superior direito 

decíduo. Também observaram pequeno deslocamento da coroa do germe do dente 

permanente e um tamanho de 10mm de diâmetro na imagem. O tratamento 

realizado foi a endodontia do dente decíduo e a marsupialização da lesão cística, 

pois o germe do dente permanente ainda estava somente com a coroa formada. O 

diagnóstico de cisto dentígero foi confirmado pelo exame histopatológico. Após 36 

meses o incisivo central superior permanente direito erupcionou normalmente sem 

alterações. Os autores sugerem que o trauma ao dente decíduo provocou sua 

necrose e, esta inflamação periapical estimulou o desenvolvimento do cisto 

dentígero no germe do sucessor permanente. 

Independentemente da origem do cisto dentígero, geralmente, para o 

diagnóstico radiográfico diferencial entre expansão do folículo dental e cistos 

odontogênicos, principalmente cisto dentígero, um fator a ser considerado é o 

tamanho da imagem radiográfica. Este tamanho, principalmente em terceiros 

molares e caninos impactados de adolescentes e adultos, tem sido discutido, 

variando de 2,0mm a 5,0mm (Coklin; Stafne, 1949; Dachi; Howell, 1961; Stanley et 

al., 1988; Eliasson et al., 1989; Kim; Ellis, 1993; Boeddinghaus; Whyte, 2008; 

Cabbar et al., 2008).  

Em relação a dentes impactados, Dachi e Howell (1961) consideraram 

imagens de radiografias periapicais sugestivas de cisto dentígero aquelas maiores 

que 2,0mm, principalmente se localizadas no terço cervical da coroa. Coklin e Stafne 

(1949) consideraram estágios iniciais de cisto dentígero, imagens de radiografias 

panorâmicas maiores que 2,5mm. Stanley et al. (1988), considerando a ampliação 

da radiografia panorâmica, escolheram arbitrariamente o valor de 5mm. Kim e Ellis 

(1993) verificaram em radiografias panorâmicas que os folículos dentais de caninos, 

supranumerários, molares, pré-molares e incisivos apresentaram radiolucência 

semicircular pericoronária menor que 2mm de largura em média, porém esta variou 

de 4 a 5,9mm. Cabbar et al. (2008) consideraram como tamanho limite do folículo 

dental o valor de 2,5mm em largura ou altura na radiografia periapical obtida pela 

técnica do paralelismo, a qual foi digitalizada e analisada pelo programa Scion 

Image Viewer (Scion Frederick, MD). 
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Eliasson et al. (1989) avaliaram alterações patológicas em radiografias de 

terceiros molares impactados de pacientes com trinta anos de idade ou mais. Foram 

analisadas as radiografias de 2128 pacientes. Destas, 644 foram selecionadas, 

resultando em 1211 dentes avaliados. Alterações patológicas foram observadas em 

13,2% dos dentes (5,2% nos terceiros molares superiores e 8% nos inferiores). 

Aumento do espaço pericoronário maior do que 2,5mm, ou seja, do folículo dental, 

que indicava a presença de cisto dentígero, foi observado em 48 dentes (4%); outras 

alterações patológicas também apresentaram baixa prevalência. Os autores 

sugerem que radiolucência pericoronária menor do que 2,5mm de largura não são 

patológicas. Os autores concluem que, sendo baixo o risco de alterações 

patológicas em terceiros molares impactados e a dificuldade cirúrgica alta, sua 

remoção profilática deve ser cuidadosamente analisada. 

Kim e Ellis (1993) avaliaram a incidência de erros no diagnóstico de folículo 

dental. Segundo os autores, o folículo dental pode apresentar-se de forma 

expandida ou assimétrica especialmente em caninos superiores permanentes e 

terceiros molares impactados. Assim sendo, podem ser confundidos com cistos e 

tumores odontogênicos. De 1970 a 1988, 847 casos de 663 pacientes foram 

submetidos a exame histopatológico. Mais de 71% dos 847 espécimes foram 

associados a terceiros molares impactados, porém faziam parte da amostra caninos, 

supranumerários, molares, pré-molares e incisivos. Dos 26 casos com radiografia 

panorâmica, 15 dos dentes não erupcionados foram associados com folículo dental 

e apresentavam radiolucência semicircular pericoronária menor que 2,19mm de 

largura em média, porém em três casos esta variou de 4 a 5,9mm. Vinte porcento 

dos espécimes tiveram diagnóstico incorreto, sendo o de cisto odontogênico o mais 

comum. No exame histológico, foi observado que o folículo dental era composto por 

tecido conjuntivo fibroso e por epitélio proveniente do epitélio reduzido do órgão do 

esmalte. Os autores concluíram que a correlação do diagnóstico clínico, radiográfico 

e histológico é imprescindível para um correto diagnóstico, pois a extensão cirúrgica 

para remoção de tumores odontogênicos é geralmente maior do que para a remoção 

de apenas o dente não irrompido. 

Baykul et al. (2005) investigaram alterações císticas em terceiros molares 

inferiores impactados cujas imagens em radiografias panorâmicas apresentaram 

medidas menores que 2,5mm. Também avaliaram a relação entre alterações 

císticas e posição angulada do terceiro molar e alterações císticas e contato do 
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terceiro molar com o segundo molar. Participaram deste estudo 94 pacientes, sendo 

que 70 dentes apresentaram ápices fechados e 24 abertos. No exame 

histopatológico, foi considerado cisto o espécime que apresentou tecido conjuntivo 

denso e fibroso delimitado por algumas camadas de epitélio escamoso estratificado. 

Em 50% dos casos foram observadas alterações císticas. A maior probabilidade de 

alterações císticas foi encontrada em terceiros molares verticalizados (75%), 

seguida dos terceiros molares na posição horizontal (64%). A relação entre 

alterações císticas e contato do terceiro molar com o dente adjacente não foi 

estatisticamente significante.  

Adelsperger et al. (2000) avaliaram 100 terceiros molares impactados que 

apresentaram tamanho do folículo menor do que 2mm. O tecido pericoronário 

removido foi submetido a exame histopatológico e um subconjunto foi avaliado 

quanto à presença de antígeno nuclear de proliferação celular (PCNA) para detectar 

atividade celular. Em 34% dos casos os autores observaram metaplasia escamosa 

que é um tecido sugestivo de alterações císticas, como de cisto dentígero. 

Alterações patológicas foram significantemente maiores em pacientes com mais de 

21 anos de idade. A maioria dos espécimes com alterações patológicas foram 

positivos para PCNA e todos os espécimes sem alterações patológicas foram 

negativos. Assim, os autores concluíram que o aspecto radiográfico pode não ser 

um bom indicador de normalidade do folículo dental e que as alterações patológicas 

são maiores do que as observadas somente nas radiografias. 

Cabbar et al. (2008) avaliaram o potencial proliferativo do folículo dental de 

terceiros molares inferiores impactados que se apresentavam assintomáticos 

radiograficamente utilizando marcadores de proliferação (Ki-67 e proteína de 

manutenção mini-cromossomo 2). Foram avaliados 59 folículos dentais que 

apresentavam até 2,5mm de tamanho (largura ou altura) no exame radiográfico. 

Essa medida foi obtida através de radiografia periapical obtida pela técnica do 

paralelismo, a qual foi digitalizada e analisada pelo programa Scion Image Viewer 

(Scion Frederick, MD). Os autores concluíram que o epitélio odontogênico do folículo 

dental pode proliferar e pode ser um indicador do potencial de diferenciação desse 

folículo e que o exame radiográfico não é capaz de detectar estas pequenas 

mudanças. Também observaram que os componentes mesenquimais do folículo 

dental regulam a transformação do epitélio odontogênico e conduzem a proliferação. 
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Ali (2008) relata que elevados níveis de EMMPRIN (indutor de 

metaloproteinases da matriz extracelular) têm sido encontrados em várias condições 

inflamatórias e neoplásicas, incluindo tumores da cavidade oral. Os níveis de 

EMMPRIN têm sido correlacionados com a natureza agressiva e destrutiva dessas 

condições. O autor realizou análise de imunohistoquimica para avaliar se a 

EMMPRIN está presente em queratocisto odontogênico, em cisto dentígero e em 

cisto periapical e para verificar diferenças nas expressões de EMMPRIN nesses 

tipos de cistos. Foram analisados treze queratocistos odontogêncios, dezoito cistos 

dentígeros e dezessete cistos periapicais. Para comparação, foram incluídos doze 

casos de folículos dentais normais, ou seja, cujo diagnóstico clínico e radiográfico 

fosse confirmado pela presença do epitélio reduzido do órgão do esmalte 

microscopicamente. Os autores concluíram que houve imunoreatividade de 

EMMPRIN em todos os cistos odontogênicos e nos folículos dentais estudados. A 

expressão de EMMPRIN na linha epitelial dos queratocistos, cistos dentígeros e 

cistos periapicais foi significantemente maior do que nos folículos dentais normais. 

Os autores sugerem que a presença de EMMPRIN no epitélio dos folículos dentais 

sugere que ele deve ter um papel no mecanismo de erupção dental e que a 

presença no epitélio dos cistos odontogênicos deve ter um papel no mecanismo de 

crescimento desses cistos. 

Simşek-Kaya et al. (2011) avaliaram a prevalência de alterações patológicas 

no folículo dental de terceiros molares inferiores impactados sem sintomas clínicos e 

radiográficos de cinquenta pacientes. Foram selecionados dentes totalmente 

impactados e com tamanho do folículo menor do que 2,5mm. Alterações 

inflamatórias foram observadas em 62% dos casos e alterações císticas em 10%. 

Os autores verificaram correlação entre atividade das células epiteliais e dentes com 

desenvolvimento completo. Os autores sugerem que o acompanhamento dos 

terceiros molares deve ser feito mesmo que não haja sintomas e que em molares 

extraídos, os tecidos moles devem ser encaminhados para exame histopatológico. 

Na região anterior superior, a lesão periapical em dentes decíduos, devido à 

necrose pulpar, pode ser confundida, radiograficamente, com a expansão do folículo 

do germe do sucessor permanente (Wanderley; Guedes-Pinto, 2006; Guedes-Pinto 

et al., 2007). De acordo com diversos estudos, a necrose pulpar é uma das sequelas 

mais comuns que ocorrem após trauma nos dentes decíduos (Kenwood; Seow, 
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1989; Borum; Andreasen, 1998; Diab; elBadrawy, 2000), devendo ser considerada 

no diagnostico diferencial. 

Radiograficamente, não é simples diferenciar o granuloma periapical do cisto 

radicular, pois mesmo lesões pequenas podem ser cistos. O cisto radicular 

apresenta perda da lâmina dura ao longo da raiz adjacente e área radiolúcida 

arredondada circundando o ápice do dente, podendo haver reabsorção radicular 

(Bhaskar, 1966). É um cisto de origem inflamatória, provavelmente devido ao 

estímulo inflamatório de um dente necrosado, promovendo, assim, a formação do 

cisto. A fonte epitelial, normalmente é os restos epiteliais de Malassez; no entanto, 

também pode ser o epitélio crevicular, o revestimento sinusal ou o revestimento 

epitelial dos trajetos fistulosos (Neville et al., 2009b). 

Em crianças, os cistos radiculares são raros (Lustmann; Shear, 1985), sendo 

que sua prevalência varia de 4 a 8% (Jones; Franklin, 2006; Dhanuthai et al., 2007; 

Shah et al., 2009). Dhanuthai et al. (2007) observaram que os dentes mais afetados 

foram dentes anteriores superiores, molares e pré-molares inferiores e Nagata et al. 

(2008) observaram que foram os primeiros molares inferiores. Como os achados 

radiográficos de lesões radiolúcidas em dentes decíduos tendem a ser ignorados e 

na maioria dos casos essas lesões são absorvidas após as exodontias (Mass et al., 

1995), acredita-se que os exames histopatológicos não são realizados em todos os 

casos, logo deve haver uma maior prevalência de cistos radiculares em dentes 

decíduos do que se tem sido relatado (Nagata et al., 2008).  

O tratamento para o cisto radicular é a extração ou endodontia. É sugerido 

que o tamanho da lesão não é fator determinante para a decisão entre o tratamento 

endodôntico e a remoção cirúrgica da lesão (Çalişkan, 2004). Para as lesões 

extensas em dentes permanentes, pode-se realizar o tratamento endodôntico, 

biópsia e marsupialização, descompressão ou fenestração (Neville et al., 2009b). 

Em relação aos dentes decíduos, é importante salientar que o reconhecimento e 

tratamento das lesões são fundamentais para que não haja impacto negativo no 

dente sucessor permanente (Shetty et al., 2010). 

Considerando que a inflamação proveniente de lesões apicais de dentes 

decíduos necrosados podem afetar o folículo do germe do dente permanente em 

formação e até estimular o desenvolvimento de um cisto dentígero, que, apesar de 

muitos estudos realizados em dentes impactados, quando buscamos informações 

sobre o tamanho e comportamento radiográfico do folículo dental de germes de 
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incisivos superiores permanentes, muitas dúvidas ainda permanecem, torna-se 

relevante avaliar o tamanho e comportamento da imagem radiográfica do folículo do 

germe de incisivos centrais superiores permanentes e verificar a associação entre 

trauma nos dentes decíduos e expansão do folículo dos sucessores permanentes. 
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3 PROPOSIÇÕES 
 
 

Os objetivos deste estudo foram: 

 

1) avaliar o tamanho da imagem radiográfica do folículo do germe de 

incisivos centrais superiores permanentes de crianças na faixa etária 

de 36 a 85 meses, com incisivos centrais superiores decíduos sem 

alterações e sem histórico de trauma dental; e estimar os valores 

máximos da distância e da área para o folículo dental normal em cada 

idade; 

 

2) verificar a associação entre trauma nos incisivos centrais superiores 

decíduos e expansão do folículo dos sucessores permanentes; 

 

3) avaliar os fatores associados à expansão do folículo do germe de 

incisivos centrais superiores permanentes de crianças na faixa etária 

entre 36 e 84 meses com incisivos centrais superiores decíduos com 

histórico de trauma dental; 

 

4)  avaliar o uso do tamanho da imagem radiográfica do folículo do germe 

de incisivos centrais superiores permanentes como recurso auxiliar no 

diagnóstico de trauma em incisivos centrais superiores decíduos. 
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4 CASUÍSTICA – MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo (208/06) (Anexo A). 

 

 

4.1 SELEÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

As avaliações do tamanho e das características radiográficas do folículo dos 

germes dos incisivos centrais superiores permanentes foram realizadas em 

radiografias de dois grupos de crianças: grupo sem trauma dental (ST) e grupo com 

trauma dental (CT), descritos a seguir. 

Para o grupo ST, foram selecionadas crianças sem alterações clínicas e 

radiográficas e sem história de trauma dental que participaram da triagem da 

Disciplina de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo nos anos de 2008, 2009 e 2010, e que colaboraram com os exames clínico e 

radiográfico, cujos responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A). 

 

Os critérios de inclusão, para o grupo ST, foram: 

 

ü idade entre 36 e 85 meses; 

ü presença dos dois incisivos centrais superiores decíduos hígidos; 

ü ausência de história de trauma nos dentes decíduos; 

ü ausência de sinais e sintomas clínicos de trauma nos incisivos centrais 

superiores decíduos (dor, alteração de cor, mobilidade dental 

patológica, retração gengival, bolsa periodontal, alteração na posição 

dental, alveólise, fístula, abscesso, trinca de esmalte, fratura de 

esmalte, fratura de esmalte e dentina, fratura de esmalte e dentina 

com exposição pulpar); 

ü ausência de sinais radiográficos de trauma nos incisivos centrais 

superiores decíduos (fratura radicular, calcificação pulpar, aumento do 
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espaço pericementário, perda óssea periapical ou lateral indicativa de 

infecção, reabsorção interna, reabsorção externa patológica, retenção 

prolongada); 

ü ausência de sinais de reabsorção ectópica nos incisivos centrais 

superiores decíduos; 

ü equilíbrio entre as reabsorções fisiológicas dos incisivos centrais 

superiores decíduos; 

ü  ausência de alterações no número, posição e formação do germe do 

sucessor permanente (giroversão, imagem sugestiva de cisto 

dentígero, distúrbios de desenvolvimento, supranumerário, anadontia);  

ü presença da cripta óssea envolvendo os germes dos incisivos centrais 

superiores permanentes; 

ü ausência de lesões de cárie, erosão e desgastes não fisiológicos nos 

incisivos centrais superiores decíduos. 

 

Os critérios de exclusão, para o grupo ST, foram:  

 

ü radiografia de baixa qualidade;  

ü observações de desequilíbrio na reabsorção radicular fisiológica dos 

incisivos centrais superiores decíduos; 

ü presença de sinais e sintomas, tanto clínicos quanto radiográficos, de 

trauma dental, de lesões de cárie, de erosão e desgastes não 

fisiológicos; 

ü observações radiográficas de diferença no número, na altura e na 

posição dos germes dos incisivos centrais superiores permanentes; 

ü observações radiográficas sugestivas de cistos odontogênicos; 

ü rompimento da cripta óssea que envolve os germes dos incisivos 

centrais superiores permanentes. 

 

Para o grupo CT, foram selecionadas crianças com história de trauma dental 

que participaram da triagem da Disciplina de Odontopediatria da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo no ano de 2010, e que colaboraram com 

o exame, cujos responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A). Também foram selecionados prontuários de crianças que 
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sofreram trauma dental e que foram atendidas na Clínica do Centro de Pesquisa e 

Atendimento de Traumatismos em Dentes Decíduos da Disciplina de 

Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo nos 

anos de 2008, 2009 e 2010. Estes prontuários deveriam ter história do trauma 

dental, ficha clínica preenchida com dados clínicos e radiográficos, fotos intra-bucais 

e radiografias com padrão de referência (ver no item 4.2). Os prontuários que não 

preencheram estes requisitos foram excluídos.  

 

Os critérios de inclusão para o grupo CT foram: 

 

ü criança na faixa etária de 36 a 84 meses;  

ü presença de, pelo menos, um incisivo central superior decíduo 

antecessor do germe do incisivo central superior permanente com 

história de trauma dental; 

ü ausência de sinais e sintomas, tanto clínicos quanto radiográficos de 

necrose pulpar (fístula, abscesso, reabsorção radicular com perda 

óssea apical ou lateral) e de lesões de cárie no incisivo central 

superior decíduo antecessor do germe do incisivo central superior 

permanente que foi avaliado; 

ü ausência de alterações na posição e na formação do germe dos 

incisivos centrais superiores permanentes que foram avaliados 

(giroversão, imagem sugestiva de cisto dentígero, distúrbios de 

desenvolvimento); 

ü presença da cripta óssea envolvendo o germe do incisivo central 

superior permanente que foi avaliado. 

 

Os critérios de exclusão para o grupo CT foram: 

 

ü radiografia de baixa qualidade; 

ü ausência de história de trauma incisivo central superior decíduo 

antecessor do germe do incisivo central superior permanente que foi 

avaliado; 

ü  presença de sinais e sintomas, tanto clínicos quanto radiográficos, de 

necrose pulpar e de lesões de cárie; 
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ü tratamento endodôntico no incisivo central superior decíduo 

antecessor do germe do incisivo central superior permanente que foi 

avaliado; 

ü presença de alterações na posição e na formação do germe dos 

incisivos centrais superiores permanentes que foram avaliados; 

ü rompimento da cripta óssea que envolvia o germe do incisivo central 

superior permanente que foi avaliado. 

 

 

4.2 OBTENÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Foi preenchida uma ficha, sempre pelo mesmo observador, com os dados de 

cada criança para o grupo ST e uma ficha para o grupo CT, com as características 

clínicas e radiográficas dos incisivos centrais superiores decíduos e dos germes dos 

sucessores permanentes (Apêndices B e C). 

Para cada criança do grupo ST e do grupo CT proveniente da triagem, foi 

realizada uma fotografia intrabucal com auxílio de afastadores de acrílico, utilizando 

câmera fotográfica digital da marca Sony® modelo DSC-H2, e uma radiografia 

anterior superior através da técnica periapical modificada (Guedes-Pinto; Varoli, 

2003), com uso de posicionador de filme junto com o padrão de referência. Foi 

utilizado aparelho de raio X (Spectro 70 X, Dabi Atlante, Ribeirão Preto, Brasil) de 

70kV, 8mA, com tempo de exposição de 0,08s. Foram utilizados filmes radiográficos 

tipo Kodak Insight (Eastman Kodak, Rochester, USA), tamanho 2, os quais foram 

processados pela técnica tempo e temperatura. O padrão de referência utilizado na 

tomada radiográfica, junto do filme periapical adulto, foi feito com 2 fios de aço (ø 

0,50mm), tendo cada fio a medida de 5,0mm de comprimento. Os fios foram 

posicionados um na horizontal e um na vertical formando um ângulo de 90°, e 

fixados numa placa de acetato do tamanho do filme periapical adulto (Figuras 4.1 e 

4.2).  

Estas fotografias e radiografias são realizadas como rotina na Clínica do 

Centro de Pesquisa e Atendimento de Traumatismos em Dentes Decíduos da 

Disciplina de Odontopediatria da FOUSP desde o ano de 2008, portanto, para as 
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crianças do grupo CT poderia haver mais de uma radiografia e fotografia incluídas 

neste estudo. 

 

  

Figura 4.1 - Filme radiográfico periapical 
adulto e padrão de referência 

Figura 4.2 - Padrão de referência posicionado 
sobre o filme radiográfico 
periapical adulto para realização 
da radiografia 

 

O exame radiográfico foi realizado dentro das medidas de segurança (uso de 

avental de chumbo, filme radiográfico e tempo de exposição adequados) 

apresentando risco mínimo para a criança (Issao, 1995). 

As radiografias foram digitalizadas utilizando câmera fotográfica digital da 

marca Sony® modelo DSC-H2, a qual era posicionada perpendicularmente e a 10cm 

da radiografia. Posteriormente, foram analisadas por um único examinador, no 

software de processamento e análise de imagens da marca Leica modelo Qwin 550 

(Leica Microsystems®). Foi elaborada uma rotina de análise específica 

semiautomática que permitia interagir com o software e avaliar as medidas de 

distância e de área dos dois folículos dos germes dos incisivos centrais superiores 

permanentes. Para cada análise foi realizada uma calibração utilizando o padrão de 

referência horizontal de 5mm de comprimento da própria radiografia (Figura 4.3).  

Foi utilizado o padrão de referência horizontal que apresentava paralelismo 

maior com relação ao eixo horizontal do dente onde se encontra a incisal e, 

consequentemente, apresentava menor erro. No caso de medidas verticais onde o 

segmento é perpendicular à incisal, utilizando-se como hipótese inclinações de 0 a 

10 graus, para o menor e maior segmento medido, foi feito um cálculo que mostrou 

erro máximo de 1,51%. 

Após calibração, era delimitado manualmente com o mouse o contorno da 

área incisal do germe do dente 21 e depois do 11 (os limites desse contorno foram 
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da mesial até a distal da incisal do germe unindo com a linha interna da cripta 

óssea). 

Em seguida, o software gerava uma grade retangular com 30 linhas para o 

dente 21, a linha da base da largura desta grade era posicionada paralela à incisal 

do germe de forma que as linhas da altura ficassem num ângulo de 90º com a incisal 

(Figura 4.4). O mesmo era realizado para o dente 11 (Figura 4.5). O software gerava 

os dados das distâncias incisais para os dois dentes em micrômetros (µm), e era 

escolhida a maior distância para cada dente (Figuras 4.6 e 4.7). Posteriormente, 

eram geradas as áreas em micrômetros ao quadrado (µm2) para o dente 21 e 11 e 

estas eram anotadas (Figura 4.8).  

 

 

Figura 4.3 - Exemplo de calibração 
utilizando o padrão de 
referência horizontal da 
radiografia 

 

Figura 4.4 - Exemplo de posicionamento 
da grade retangular com a 
base paralela a incisal do 
germe do dente 21 

 

Figura 4.5 - Exemplo de posicionamento 
da grade retangular com a 
base paralela a incisal do 
germe do dente 11 

 

Figura 4.6 - Exemplo das distâncias 
incisais obtidas pela 
análise do germe do 
dente 21 
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Figura 4.7 - Exemplo das distâncias 
incisais obtidas pela 
análise do germe do 
dente 11 

 

Figura 4.8 - Exemplo das áreas incisais 
obtidas pela análise dos 
germes dos dentes 11 e 21 

 

Além das medidas de distância e área, para cada criança do grupo ST e CT, 

foram avaliadas as seguintes características: gênero e idade em que foi realizada a 

radiografia (em meses contínuos e em faixas etárias: 36 a 47 meses, 48 a 59 meses, 

60 a 71 meses e 72 a 85 meses). Para cada criança do grupo CT, também foram 

avaliadas: idade no trauma (até três anos e maior que três anos) e tempo após o 

trauma em que foi realizada a radiografia (em meses). 

Para cada criança do grupo ST foram avaliados os dois incisivos centrais 

superiores decíduos e os dois germes dos incisivos centrais superiores 

permanentes. Para os dentes decíduos, foram consideradas as seguintes 

características:  

 

ü tipo de dente (51 ou 61); 

ü  grau de reabsorção radicular fisiológica (até 1/3 de reabsorção 

radicular; entre 1/3 e 2/3 de reabsorção radicular; e >2/3 de reabsorção 

radicular). 

 

Para os germes dos incisivos permanentes foram considerados: 

 

ü tipo de dente (11 ou 21);  

ü estágios de Nolla: 4 (2/3 de coroa formada); 5 (coroa quase completa); 

6 (coroa completa); 7 (1/3 de raiz formada). No entanto, foi verificada a 

necessidade de se acrescentar um estágio intermediário, chamado de 
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6.5, para diferenciar o início de formação radicular, pois foi observado 

que nesse momento, muitas vezes, o folículo se comportava de forma 

singular. Esta classificação está de acordo com Nolla (1960) em que 

foi utilizado o valor de 0.5 quando era observado na radiografia que o 

germe em desenvolvimento se encontrava entre um estágio e outro. 

 

Para as crianças do grupo CT, foi avaliado, pelo menos, um incisivo central 

superior decíduo e o seu respectivo sucessor permanente. Além das características 

citadas acima no grupo ST, foram avaliadas as seguintes características para cada 

dente decíduo traumatizado: 

 

ü tipo de trauma: concussão e subluxação; luxação lateral e luxação 

extrusiva; luxação intrusiva; desconhecido (quando não havia relato de 

trauma dental, porém havia, pelo menos, um sinal clínico ou 

radiográfico de trauma dental); dental (trinca de esmalte, fratura de 

esmalte, fratura de esmalte e dentina, fratura radicular); 

ü severidade do trauma: baixa severidade (concussão, subluxação, 

trinca de esmalte, fratura de esmalte, fratura de esmalte e dentina); alta 

severidade (luxação lateral, luxação extrusiva, luxação intrusiva, fratura 

radicular). Esta classificação foi modificada de Glendor et al. (1996); 

ü trauma repetido: não ou sim (um ou mais); 

ü posição do germe: normal (quando os germes estavam na mesma 

altura) e diferente (quando os germes estavam em alturas diferentes); 

ü reabsorção radicular atípica: não ou sim (reabsorção em teto de igreja 

e reabsorção apical arredondada) (Mortelliti; Needleman, 1991). 
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4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados das medidas de tamanho do folículo dental (distância e área) de 

cada criança foram tabulados em planilha do Excel®, juntamente com todas as 

variáveis. 

As medidas nas radiografias foram realizadas por um único examinador e, 

posteriormente, aproximadamente 20% dessas, aleatoriamente selecionadas, foram 

reanalisadas pelo mesmo examinador. Para verificar a concordância intra-

examinador nas medidas de distância e área foi utilizado o Coeficiente de 

Correlação Intra-Classes (Programa Stata 12® , Stata Statistical Software: Release 

12, College Station, Texas, USA). 

Aproximadamente 20% das radiografias foram reanalisadas pelo mesmo 

examinador e por um segundo examinador em relação aos estágios de Nolla e aos 

graus de reabsorção para os grupos ST e CT e em relação às reabsorções 

radiculares atípicas e à posição do germe do dente para o grupo CT. Para verificar a 

concordância intra-examinador e inter-examidor destas análises radiográficas foi 

utilizado o Coeficiente de Kappa Ponderado (MedCalc®, 

http://www.medcalc.be/index.php).  

Para o grupo ST, este mesmo programa foi utilizado para realizar o teste Qui-

quadrado para verificar a relação entre as faixas etárias, os estágios de Nolla e os 

gêneros. 

Para o grupo ST, as relações entre o tamanho do folículo (distância em mm e 

área em mm2) e os diferentes estágios de Nolla, entre o tamanho do folículo 

(distância e área) e os diferentes graus de reabsorção radicular dos dentes decíduos 

e, entre o tamanho (distância e área) e faixa etária foram avaliadas pela Análise de 

Multinível considerando dois níveis (dente e criança) (Programa MLwiN 2.10, Centre 

for Multilevel Modelling, University of Bristol, UK). Também foi avaliada a 

colinearidade entre as variáveis (estágio de Nolla dos germes dos incisivos centrais 

superiores permanentes, grau de reabsorção radicular dos incisivos centrais 

superiores decíduos e faixa etária). 

Para o grupo ST foi realizada a Análise de Multinível (tamanho do folículo 

dental como primeiro nível da variável de desfecho e idade, em meses, no segundo 

nível) para verificar a associação entre a idade e tamanho do folículo (distância em 
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µm e área em µm2) e estimar os valores médios e máximos da distância e da área 

para cada idade, considerando intervalo de confiança de 95%. 

A partir dos valores máximos obtidos para o grupo ST até a idade de 84 

meses, tanto os dentes do grupo ST quanto do grupo CT foram classificados em 

sem expansão do folículo dental (quando os valores de distância e de área foram 

iguais ou menores do que os valores máximos estimados para cada idade em 

meses) e em com expansão do folículo dental (quando o valor da distância, da área 

ou de ambas foi maior do que o valor máximo estimado). 

Para os grupos ST e CT, foi realizada a Análise de Poisson de Multinível, 

considerando três níveis (radiografia, dente e criança), pois as crianças do grupo CT 

poderiam ter um ou dois dentes avaliados, e estes dentes poderiam ter mais de uma 

radiografia analisada. Esta análise foi realizada para verificar a associação entre 

expansão do folículo dental e as variáveis independentes: presença de trauma 

dental, tipo de dente, gênero, idade na radiografia, estágio de Nolla e grau de 

reabsorção radicular fisiológica. 

Posteriormente, somente para o grupo CT, foi realizada a Análise de Poisson 

de Multinível, considerando três níveis (radiografia, dente e criança), para verificar a 

associação entre expansão do folículo dental e as seguintes variáveis 

independentes: tipo de dente, gênero, idade na radiografia, estágio de Nolla, grau de 

reabsorção radicular fisiológica, posição do germe, idade no trauma, tempo após o 

trauma, tipo de trauma, severidade, reabsorção radicular atípica e trauma repetido. 

A partir da classificação dos dentes em sem e com expansão foram 

calculadas a sensibilidade, especificidade e a acurácia (proporção de verdadeiros 

positivos e negativos em relação a todos os resultados), considerando os dados 

agrupados, para a utilização da distância, da área e da distância e área combinados 

como métodos de diagnóstico para trauma dental. Estes cálculos foram realizados 

no programa MedCalc® (http://www.medcalc.be/index.php) considerando também o 

subgrupo idade (menores do que 5 anos e iguais ou maiores do que 5 anos) e o 

subgrupo gênero (masculino e feminino). Como no grupo CT poderia haver mais de 

uma radiografia para cada dente, foram escolhidas as radiografias com data mais 

antiga, ou seja, a primeira radiografia do dente utilizada no diagnóstico do trauma 

dental. 
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5 RESULTADOS 
 
 
5.1 RESULTADOS DO GRUPO DE CRIANÇAS SEM HISTÓRIA DE TRAUMA 

DENTAL 

 

 

Participaram deste estudo 304 crianças do grupo ST, sendo que 201 foram 

excluídas por apresentarem sinal clínico e/ou radiográfico de trauma dental e 7 por 

apresentarem radiografia de baixa qualidade. Desta forma, foram avaliadas 96 

crianças, totalizando 192 germes de incisivos centrais superiores permanentes.  

As medidas da distância e da área foram repetidas pelo mesmo examinador 

em 40 dentes e foram obtidos os Coeficientes de Correlação Intra-Classes (ICC) 

para ambas. Para a distância, o ICC foi de 0,902, sendo o erro absoluto de 11,45% 

(6,69% a 16,20%) e para a área o ICC foi de 0,938, sendo o erro absoluto de 

14,61% (9,70% a 19,53%). 

A classificação do estágio de Nolla e do grau de reabsorção também foi 

repetida em 40 dentes pelo mesmo examinador e por um segundo examinador. Para 

o estágio de Nolla, o Coeficiente de Kappa Ponderado intra-examinador e inter-

examinadores foi de 0,984. Para o grau de reabsorção, o Coeficiente de Kappa 

Ponderado intra-examinador foi de 0,969 e o Coeficiente de Kappa Ponderado inter-

examinadores foi de 0,874. 

Foi verificada a normalidade dos dados tanto para distância quanto para área 

(p>0,05).  

Através da Análise de Multinível foi avaliada a associação entre o tamanho do 

folículo (distância e área) e os diferentes estágios de Nolla. Observou-se que os 

germes dos incisivos centrais superiores permanentes no estágio 5 de Nolla 

apresentaram distância significantemente menor do que os germes nos estágios 6.5 

e 7. Os germes dentais nos estágios 4, 5 e 6 apresentaram área significantemente 

menor do que os germes nos estágios 6.5 e 7 (Tabela 5.1).  

Quando avaliada a associação entre o tamanho do folículo (distância e área) 

e os diferentes graus de reabsorção radicular dos dentes decíduos, foi observado 

que os germes dos incisivos centrais superiores permanentes, cujos antecessores 

decíduos apresentavam reabsorção radicular maior do que 2/3, obtiveram valores 
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significantemente maiores dos folículos dentais tanto para a distância quanto para a 

área (Tabela 5.2). 

 
Tabela 5.1 - Média da distância (mm), média da área (mm2) e respectivos desvios-padrão (dp) do 

folículo dental segundo o estágio de Nolla 
 

Nolla n 
Distância ± dp 

(mm) 

Valor de p 

do modelo 

Área ± dp 

(mm2) 

Valor de p 

do modelo 

4 12 1,92 ± 0,39a,b 

p=0,007* 

8,09 ± 1,60a 

p<0,001* 

5 34 1,67 ± 0,64a 6,30 ± 2,14a 

6 45 1,83 ± 0,80a,b 8,03 ± 4,31a 

6.5 57 2,31 ± 0,77b 11,83 ± 5,16b 

7 44 2,25 ± 0,52b 12,53 ± 3,89b 

          *para letras diferentes, houve diferença estatisticamente significante 

 

Tabela 5.2 - Média da distância (mm), média da área (mm2) e respectivos desvios-padrão (dp) do 
folículo dental segundo grau de reabsorção 

 
Grau de 

reabsorção 
n 

Distância ± dp 

(mm) 

Valor de p 

do modelo 

Área ± dp 

(mm2) 

Valor de p  

do modelo 

<1/3 76 1,91 ± 0,67a 

p=0,041* 

7,99 ± 3,40a 

p<0,001* 
entre 1/3 e 

2/3 
82 2,01 ± 0,79a 9,85 ± 4,97a 

>2/3 34 2,45 ± 0,54b 14,21 ± 3,97b 

          *para letras diferentes, houve diferença estatisticamente significante 

 

Na tabela 5.3, observa-se a análise descritiva do número de dentes avaliados 

por faixa etária (36 a 47 meses, 48 a 59 meses, 60 a 71 meses e 72 a 85 meses) e 

gênero. Observamos que o número de crianças do gênero feminino foi semelhante 

ao do sexo masculino e que a faixa etária entre 60 e 71 meses apresentou o maior 

número de crianças (36,5%). 

Para avaliar a relação entre distância e faixa etária e para avaliar a relação 

entre área e faixa etária, foi realizada a Análise de Multinível. Pode-se observar que, 

quando considerada a distância, a faixa etária entre 48 e 59 meses apresentou 

distância significantemente menor do que as demais e a faixa etária de 72 a 85 

meses apresentou distância significantemente maior do que as outras. Para as 

faixas etárias entre 36 e 47 meses e entre 48 a 59 meses, as áreas foram 

significantemente menores. Sendo que a área para a faixa etária entre 72 e 85 

meses foi significantemente maior em relação às demais (Tabela 5.4). 
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Tabela 5.3 - Número de dentes avaliados de acordo com faixa etária e gênero 

 

Faixa 
etária 

(meses) 

Gênero 
Total 

Feminino Masculino 

n % n % n % 

36 a 47 24 12,5 14 7,3 38 19,8 

48 a 59 16 8,3 24 12,5 40 20,8 

60 a 71 34 17,7 36 18,8 70 36,5 

72 a 85 24 12,5 20 10,4 44 22,9 

Total 98 51,0 94 49,0 192 100,0 
 

 

Tabela 5.4 - Média da distância (mm), média da área (mm2) e respectivos desvios-padrão (dp) do 
folículo dental segundo a faixa etária 

 

Faixa etária 

(meses) 
n Distância ± dp (mm) 

Valor de p do 

modelo 
Área ± dp (mm2) 

Valor de p do 

modelo 

36 a 47 38 2,00 ± 0,44a 

p<0,001 

7,77 ± 1,54a 

p<0,001* 
48 a 59 40 1,47 ± 0,66b 6,27 ± 2,97a 

60 a 71 70 2,10 ± 0,74a 10,49 ± 4,8b 

72 a 85 44 2,53 ± 0,58c 14,05 ± 4,27c 

          *para letras diferentes, houve diferença estatisticamente significante 

 

Foi realizado o teste Qui-quadrado para verificar a relação entre as faixas 

etárias, os estágios de Nolla e os gêneros (Tabela 5.5). Observou-se que as 

meninas, quando consideradas as faixas etárias de 36 a 47 meses, 48 a 59 meses e 

60 a 71 meses tiveram um estágio superior na classificação de Nolla do que os 

meninos. 

Quando avaliados os gêneros (masculino e feminino) e a distância, foi 

observado que não houve diferença estatisticamente significante através da Análise 

de Multinível. A mesma análise foi realizada para avaliar os gêneros (masculino e 

feminino) e a área, sendo que também não foi observada diferença estatisticamente 

significante (Tabela 5.6).  
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Tabela 5.5 - Número de dentes para cada estágio de Nolla, gênero e faixa etária (meses) 
 

Faixa etária 
(meses) 

Gênero Nolla 4 Nolla 5 Nolla 6 Nolla 6,5 Nolla 7 Valor de p 

36 a 47 
Feminino 4 14 6 0 0 

p=0,035 
Masculino 8 4 2 0 0 

48 a 59 
Feminino 0 2 8 6 0 

p=0,036 
Masculino 0 12 6 4 2 

60 a 71 
Feminino 0 0 6 12 16 

p=0,006 
Masculino 0 2 13 17 4 

72 a 85 
Feminino 0 0 2 10 12 

p=0,980 
Masculino 0 0 2 8 10 

 

 
Tabela 5.6 - Média da distância (mm), média da área (mm2) e respectivos desvios-padrão (dp) do 

folículo dental segundo o gênero 
 

Gênero n Distância ± dp 
(mm) 

Valor de p 
do modelo 

Área ± dp 
(mm2) 

Valor de p do 
modelo 

Feminino 98 2,15 ± 0,71 
p=0,125 

10,24 ± 4,75 
p=0,442 

Masculino 94 1,94 ± 0,73 9,52 ± 4,74 

 

Quando consideramos a idade no modelo múltiplo, os estágios de Nolla e os 

graus de reabsorção radicular deixaram de ser significantes. Desta forma, optamos 

por utilizar a idade em meses para avaliar a distância (Tabela 5.7 e Gráfico 5.1) e a 

área (Tabela 5.8 e Gráfico 5.2) e estimar os valores médios e máximos da distância 

e da área do folículo dos germes dos incisivos centrais superiores permanentes para 

cada idade, considerando intervalo de confiança de 95% e utilizando a Análise de 

Multinível (Tabela 5.9). 

Observou-se que, na Análise de Multinível, 25,8% da variação da distância é 

explicada pela idade considerando o nível criança, e 22,9% considerando o nível 

dentes (Tabela 5.7). Considerando o nível criança, 34,3% da variação da área é 

explicada pela idade, e 32,4% considerando o nível dentes (Tabela 5.8). 
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Tabela 5.7 - Análise de Multinível da distância incisal do folículo dental (µm) em relação à idade (em 
meses) e equação para cálculo da média estimada 

 

Fatores Coeficiente Erro padrão Intervalo de 
Confiança de 95% valor de p 

Idade b1 = -111,99 43,42 -197,09 – -26,89 p=0,010 
Idade^2 b2 = 1,14 0,36 0,42 – 1,85 p=0,002 
Seno(Idade) b3 = 276,74 92,92 94,61 – 458,86 p=0,003 
Constante b0 = 4430,15 1252,72 1974,87 – 6885,43 p<0,001 
R2 (crianças) 0,258 
R2 (dentes) 0,229 
Desvio Padrão (crianças) 548,60 
Desvio Padrão (dentes) 342,79 
Coeficiente de Correlação 
Intraclasses 

0,719 

 
Equação:  LBdistancia = !0+ !1×idade+ !2×idade! +   b3×sen !! !"#"$!!"

!"
 

 

Tabela 5.8 - Análise de Multinível da área incisal do folículo dental (µm2) em relação à idade (em 
meses) e equação para cálculo da média estimada 

 

Fatores Coeficiente Erro padrão Intervalo de Confiança de 
95% valor de p 

Idade b1 = -563733,5 275563,4 -1103828 – -23639,24 p=0,041 
Idade^2 b2 = 6454,75 2315,45 1916,56 – 10992,95 p=0,005 
Seno(Idade) b3 = 1574914 589740,7 419043,5 – 2730785 p=0,008 
Constante b0 = 1,90x10^7 7950471 3,42x10^6 – 3,46x10^7 p=0,017 
R2 (crianças) 0,343 
R2 (dentes) 0,324 
Desvio Padrão (crianças) 3639582,2 
Desvio Padrão (dentes) 1576177,9 
Coeficiente de Correlação 
Intraclasses 

0,842 

 

Equação:    LBarea = !0+ b1×idade+ !2×idade! +   b3×sen !! !"#"$!!"
!"

 

 

No gráfico 5.1, obtido pelo modelo da tabela 5.7, pode-se observar que há 

diminuição da distância a partir dos 44 meses, atingindo o menor valor aos 53 e 54 

meses. Posteriormente, há um novo aumento, atingindo o valor máximo aos 85 

meses. Não houve diferença significante entre os sexos. 
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Gráfico 5.1 - Distância incisal (µm) do folículo dos incisivos centrais superiores permanentes segundo 

a idade (meses). Valores observados, modelo estimado e limite superior de variação 
 

No gráfico 5.2, obtido pelo modelo da tabela 5.8, pode-se observar que ocorre 

diminuição da área do folículo a partir de 44 meses, tendo valor mais baixo aos 53 e 

54 meses e, posteriormente há um novo aumento dessa área a partir de 55 meses 

aproximadamente, atingindo o valor máximo aos 85 meses. Não houve diferença 

significante entre os sexos. 

 

 
Gráfico 5.2 - Área incisal (µm²) do folículo dos incisivos centrais superiores permanentes segundo a 

idade (meses). Valores observados, modelo estimado e limite superior de variação 
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Utilizando as idades estudadas (36 a 85 meses), os limites superiores para a 

distância incisal do folículo dos incisivos centrais superiores permanentes podem ser 

calculados através da seguinte equação (intervalo de confiança de 95%): LS(i) = 

LBdistancia(i) + 1,645*DP(LB). Sendo: LS(i) o limite superior na idade i; 

LBdistancia(i) a linha de base para a distância; 1,645 o valor de z (unicaudal, 

distribuição normal, intervalo de confiança de 95%) e; DP(LB) igual a 411,19µm.  

Da mesma forma, a equação para obtenção dos limites superiores para a 

área incisal do folículo dos incisivos centrais superiores permanentes é: LS(i) = 

LBarea(i) + 1,645*DP(LB). Sendo: LS(i) o limite superior na idade i; LBarea(i) a linha 

de base para área; 1,645 o valor de z (unicaudal, distribuição normal, intervalo de 

confiança de 95%); DP(LB) igual a 3150511,58µm2.  

Na tabela 5.9, observam-se as estimativas dos valores médios e dos limites 

superiores de variação para a distância e para a área incisal do folículo dos incisivos 

centrais superiores permanentes de acordo com a idade já calculados através 

destas equações e transformados em milímetros e milímetros ao quadrado. 

 
Tabela 5.9 – Estimativa dos valores médios e dos limites superiores de variação para distância (mm) 

e área (mm2) do folículo do incisivo central superior permanente de acordo com a idade 
da criança (em meses) 

 

Idade 
(meses) 

Distância 
média 
(mm) 

Distância 
máxima 

(mm) 

Área 
média 
(mm2) 

Área 
máxima 
(mm2) 

36 1,94 2,57 7,07 11,99 
37 1,98 2,61 7,37 12,29 
38 2,01 2,64 7,66 12,58 
39 2,03 2,66 7,91 12,83 
40 2,03 2,67 8,11 13,03 
41 2,03 2,66 8,24 13,16 
42 2,00 2,64 8,28 13,20 
43 1,97 2,60 8,24 13,16 
44 1,92 2,55 8,12 13,04 
45 1,86 2,49 7,92 12,84 
46 1,79 2,42 7,65 12,57 
47 1,71 2,35 7,34 12,26 
48 1,64 2,27 7,01 11,93 
49 1,57 2,20 6,68 11,60 
50 1,51 2,14 6,37 11,29 
51 1,46 2,10 6,11 11,03 
52 1,43 2,06 5,93 10,85 
53 1,42 2,05 5,83 10,75 
54 1,42 2,05 5,83 10,75 

continua 
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conclusão 

Idade 
(meses) 

Distância 
média 
(mm) 

Distância 
máxima 

(mm) 

Área 
média 
(mm2) 

Área 
máxima 
(mm2) 

55 1,45 2,08 5,95 10,87 
56 1,49 2,12 6,18 11,10 
57 1,55 2,18 6,51 11,43 
58 1,63 2,26 6,94 11,86 
59 1,71 2,34 7,45 12,37 
60 1,80 2,44 8,02 12,94 
61 1,90 2,53 8,63 13,55 
62 1,99 2,62 9,25 14,17 
63 2,08 2,71 9,86 14,78 
64 2,15 2,79 10,44 15,36 
65 2,22 2,85 10,96 15,88 
66 2,27 2,90 11,41 16,33 
67 2,30 2,94 11,78 16,70 
68 2,32 2,96 12,06 16,98 
69 2,33 2,96 12,26 17,18 
70 2,32 2,96 12,38 17,30 
71 2,31 2,94 12,44 17,36 
72 2,29 2,93 12,45 17,37 
73 2,28 2,91 12,44 17,36 
74 2,27 2,90 12,43 17,35 
75 2,26 2,90 12,45 17,37 
76 2,27 2,91 12,51 17,43 
77 2,30 2,93 12,65 17,57 
78 2,34 2,97 12,87 17,80 
79 2,40 3,03 13,20 18,12 
80 2,48 3,12 13,64 18,56 
81 2,58 3,22 14,19 19,11 
82 2,70 3,33 14,85 19,77 
83 2,83 3,47 15,60 20,52 
84 2,98 3,61 16,43 21,35 
85 3,12 3,76 17,33 22,25 

 

 

5.2 ANÁLISE DESCRITIVA DO GRUPO DE CRIANÇAS COM HISTÓRIA DE 

TRAUMA DENTAL 

 

 

 Foram avaliados 1700 prontuários do Centro de Pesquisa e Atendimento de 

Traumatismos em Dentes Decíduos da Disciplina de Odontopediatria da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo, sendo que 334 prontuários foram 

selecionados por terem o padrão de referência radiográfico. No entanto, foram 
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excluídos 191 prontuários: 20 por apresentarem lesão de cárie no dente decíduo, 29 

por giroversão do germe dente permanente, 28 por apresentarem rompimento da 

cripta óssea, 30 por não terem dados completos sobre a história e data do trauma, 

39 por apresentarem sinais de necrose pulpar, 35 por apresentarem radiografia de 

baixa qualidade e 10 por apresentarem trauma em molares e incisivos inferiores. 

Assim, o número de crianças avaliadas foi de 143, de dentes foi de 202 e de 

radiografias foi de 298. 

 Da triagem foram avaliadas 36, sendo excluídas 14 crianças: 7 por 

apresentarem radiografia de baixa qualidade; 6 por apresentarem sinais de necrose 

pulpar e 1 por apresentar rompimento da cripta óssea. O número de crianças 

avaliadas foi de 22, de dentes foi de 34 e de radiografias foi de 34. 

 Desta forma, para o grupo CT, o total de crianças avaliadas foi de 165 (68 do 

gênero feminino e 97 do gênero masculino), de dentes foi de 236 (110 foram o dente 

51 e 126 foram o dente 61) e de radiografias foi de 332 (163 dentes tinham uma 

radiografia, 53 tinham duas radiografias, 17 tinham três radiografias e 3 tinham 

quatro radiografias). 

 Dos 236 dentes, 81 tiveram trauma dental, 62 tiveram trauma desconhecido, 

60 tiveram concussão ou subluxação, 17 tiveram luxação lateral ou extrusiva e 16 

tiveram luxação intrusiva. 

As medidas da distância e da área foram repetidas pelo mesmo examinador 

em 108 dentes e foram obtidos os Coeficientes de Correlação Intra-Classe (ICC) 

para ambas. Para a distância, o ICC foi de 0,952, sendo o erro absoluto de 10,03% 

(8,02% a 12,05%) e para a área o ICC foi de 0,962, sendo o erro absoluto de 

11,02% (8,78% a 13,26%). 

Foram reanalisadas as características radiográficas de 101 dentes. O 

Coeficiente de Kappa Ponderado intra-examinador para o estágio de Nolla foi de 

0,940, para o grau de reabsorção radicular foi de 0,954, para as reabsorções 

associadas ao trauma dental foi de 1,00 e para a posição do germe do dente 

permanente foi de 0,939. O Coeficiente de Kappa Ponderado inter-examinadores 

para o estágio de Nolla foi de 1,00, para o grau de reabsorção radicular foi de 0,925, 

para as reabsorções associadas ao trauma dental foi de 0,914 e para a posição do 

germe do dente permanente foi de 1,00. 
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5.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE TRAUMA DENTAL E EXPANSÃO DO FOLÍCULO 

DENTAL 

 

 

Considerando os valores máximos estimados para a distância e área incisal 

do folículo dos incisivos centrais superiores permanentes obtidos para o grupo ST, 

os folículos dos incisivos centrais superiores permanentes do grupo ST e do grupo 

CT foram classificados em sem expansão do folículo dental e em com expansão do 

folículo dental. 

Na tabela 5.10, relativa à utilização da distância para determinação da 

expansão do folículo dental, na análise univariada, observamos que houve 

associação positiva entre presença de trauma dental e expansão do folículo dental, 

sendo a prevalência de expansão do folículo dental em crianças que sofreram 

trauma dental 1,75 vezes maior do que em crianças sem história de trauma dental e 

com sinais clínicos e radiográficos de normalidade [Razão de prevalência (RP)=1,75; 

Intervalo de Confiança (IC)=1,13-2,72]. Nesta mesma tabela, observamos a 

prevalência de expansão do folículo dental nas crianças do grupo CT de 27,1% e de 

15,8% no grupo ST. Em 16 radiografias não foi possível classificar o estágio de Nolla 

do incisivo central superior permanente, sendo estas desconsideradas para esta 

variável. 

Para a análise múltipla, foram avaliadas as seguintes variáveis 

independentes: presença de trauma dental e idade na radiografia. Observamos que 

a prevalência de expansão do folículo em crianças com trauma dental continuou 

1,75 vezes maior do quem em crianças sem trauma dental (RP=1,75; IC=1,12-2,73) 

(Tabela 5.11). Ou seja, as forças provenientes do trauma no dente decíduo podem 

promover aumento no tamanho da distância incisal do folículo do sucessor 

permanente. 
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Tabela 5.10 - Distribuição e análise univariada dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 
quando utilizada a distância 

 

Variáveis 
independentes 

Expansão do folículo Razão de 
prevalência 

(IC) 
p Não 

n*(%) 
Sim 

n*(%) 
Trauma    0,013 

Sem trauma 160 (84,2) 30 (15,8) 1,00  
Com trauma 242 (72,9) 90 (27,1) 1,75 (1,13 - 2,72)  

Tipo de dente    0,445 
51 194 (75,5) 63 (24,5) 1,00  
61 208 (78,5) 57 (21,5) 0,87 (0,60 - 1,25)  

Gênero    0,640 
Feminino 162 (74,7) 55 (25,3) 1,00  
Masculino 240 (78,7) 65 (21,3) 0,85 (0,57 - 1,26)  
Idade na 

radiografia    0,140 

36-47 (meses) 104 (80,0) 26 (20,0) 1,00  
48-59 (meses) 83 (68,6) 38 (31,4) 1,63 (0,95 - 2,81)  
60-71 (meses) 140 (81,9) 31 (18,1) 0,97 (0,56 - 1,70)  
72-85 (meses) 75 (75,0) 25 (25,0) 1,38 (0,77 - 2,50)  

Estágio de 
Nolla**    0,267 

4 20 (90,9) 2 (9,1) 1,00  
5 73 (85,9) 12 (14,1) 0,66 (0,26 - 1,70)  
6 101 (72,7) 38 (27,3) 1,25 (0,56 - 2,81)  

6.5 115 (74,2) 40 (25,8) 1,25 (0,56 - 2,79)  
7 83 (79,0) 22 (21,0) 1,00 (0,43 - 2,35)  

Reabsorção 
radicular    0,147 

<1/3 157 (75,8) 50 (24,2) 1,00  
entre 1/3 e 2/3 201 (80,7) 48 (19,3) 0,83 (0,54 - 1,26)  

>2/3 44 (66,7) 22 (33,3) 1,42 (0,82 - 2,46)  
*número de radiografias = 522, número de dentes = 426, número de crianças = 260; ** foram 
excluídas 16 radiografias 

 

 
Tabela 5.11 - Distribuição e análise múltipla dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 

quando utilizada a distância 
 

Variáveis 
independentes 

Razão de 
prevalência (IC) p 

Trauma  0,013 
Sem trauma 1,00  
Com trauma 1,75 (1,12 - 2,73)  

Idade na 
radiografia 

 0,150 

36-47 (meses) 1,00  
48-59 (meses) 1,66 (0,97 - 2,83)  
60-71 (meses) 1,05 (0,60 - 1,83)  
72-85 (meses) 1,49 (0,82 - 2,68)  

valor de p do modelo = 0,022 
 

Na tabela 5.12, relativa à utilização da área para determinação da expansão 

do folículo dental na análise univariada, observamos que não houve associação 
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entre presença de trauma dental e expansão do folículo. Nesta mesma tabela, 

observamos a prevalência de expansão do folículo dental nas crianças do grupo CT 

de 16,6% e de 10,0% no grupo ST. As variáveis idade na radiografia, estágio de 

Nolla e reabsorção radicular tiveram associação positiva com expansão do folículo 

dental. 
 
Tabela 5.12 - Distribuição e análise univariada dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 

quando utilizada a área 
 

Variáveis 
independentes 

Expansão do folículo Razão de 
prevalência 

(IC) 
p Não 

n*(%) 
Sim 

n*(%) 
Trauma    0,087 

Sem trauma 171 (90,0) 19 (10,0) 1,00  
Com trauma 277 (83,4) 55 (16,6) 1,67 (0,93 - 2,99)  

Tipo de dente    0,207 
51 215 (83,7) 42 (16,3) 1,00  
61 233 (87,9) 32 (12,1) 0,74 (0,46 - 1,18)  

Gênero    0,261 
Feminino 192 (88,5) 25 (11,5) 1,00  
Masculino 256 (83,9) 49 (16,1) 1,37 (0,79 - 2,37)  
Idade na 

radiografia    0,017 

36-47 (meses) 121 (93,1) 9 (6,9) 1,00  
48-59 (meses) 103 (85,1) 18 (14,9) 2,23 (0,92 - 5,42)  
60-71 (meses) 147 (86,0) 24 (14,0) 2,32 (1,00 - 5,41)  
72-85 (meses) 77 (77,0) 23 (23,0) 3,98 (1,68 - 9,43)  

Estágio de 
Nolla**    0,003 

4 22 (100,0) 0 (0,0) 1,00  
5 80 (94,1) 5 (5,9) 1,12 (0,20 - 6,23)  
6 126 (90,6) 13 (9,4) 1,73 (0,36 - 8,28)  

6.5 128 (82,6) 27 (17,4) 3,54 (0,78 - 15,99)  
7 78 (74,3) 27 (25,7) 4,99 (1,10 - 22,60)  

Reabsorção 
radicular    <0,001 

<1/3 191 (92,3) 16 (7,7) 1,00  
entre 1/3 e 2/3 219 (88,0) 30 (12,0) 1,63 (0,85 - 3,12)  

>2/3 38 (57,6) 28 (42,4) 5,85 (2,90 - 11,81)  

*número de radiografias = 522, número de dentes = 426, número de crianças = 260; ** foram 
excluídas 16 radiografias 

 

Para a análise múltipla, foram avaliadas as seguintes variáveis 

independentes: presença de trauma dental, idade na radiografia, estágio de Nolla e 

reabsorção radicular. Observamos que as variáveis independentes estágio de Nolla 

e idade na radiografia deixaram de ser significantes. A prevalência de expansão do 

folículo em crianças com trauma dental foi 1,97 vezes maior do que em crianças 

sem trauma dental (RP=1,97; IC=1,09-3,58) (Tabela 5.13). Ou seja, as forças 

provenientes do trauma no dente decíduo podem promover aumento no tamanho da 
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área incisal do folículo do sucessor permanente. Crianças com dentes com 

reabsorção radicular maior do que 2/3 tiveram prevalência de expansão do folículo 

dental 6,29 vezes maior do que as crianças com reabsorção radicular menor do que 

1/3. 

 
Tabela 5.13 - Distribuição e análise múltipla dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 

quando utilizada a área 
 

Variáveis 
independentes 

Razão de 
prevalência (IC) p 

Trauma  0,026 
Sem trauma 1,00  
Com trauma 1,97 (1,09 - 3,58)  
Reabsorção 

radicular 
 <0,001 

<1/3 1,00  
entre 1/3 e 2/3 1,63 (0,86 - 3,11)  

>2/3 6,29 (3,12 - 12,69)  
valor de p do modelo < 0,001 

 
Ao utilizarmos o diagnóstico combinado (distância e área) na análise 

univariada, verificamos que a presença de trauma dental, também, está associada à 

expansão do folículo dental, sendo que a prevalência de expansão do folículo dental 

em crianças com trauma dental foi 1,60 (RP=1,60; IC=1,08-2,37) vezes maior do que 

em crianças sem trauma dental. Também observamos que houve um aumento na 

prevalência de expansão do folículo dental tanto para o grupo CT (30,7%) quanto 

para o grupo ST (19,5%) quando comparadas às prevalências do diagnóstico 

somente da distância. As crianças na faixa etária de 48 a 59 meses apresentaram 

prevalência 1,72 vezes maior de expansão do folículo dental do que as crianças com 

idade entre 36 e 47 meses. Crianças com dentes decíduos com reabsorção radicular 

maior do que 2/3 tiveram prevalência 2,01 vezes maior de expansão do folículo 

dental do que crianças com dentes decíduos com reabsorção <1/3 (RP=2,01; 

IC=1,25-3,23) (Tabela 5.14).  
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Tabela 5.14 - Distribuição e análise univariada dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 
quando utilizadas a distância e área combinados 

 

Variáveis 
independentes 

Expansão do folículo Razão de 
prevalência 

(IC) 
p Não 

n*(%) 
Sim 

n*(%) 
Trauma    0,020 

Sem trauma 153 (80,5) 37 (19,5) 1,00  
Com trauma 230 (69,3) 102 (30,7) 1,60 (1,08 - 2,37)  

Tipo de dente    0,425 
51 184 (71,6) 73 (28,4) 1,00  
61 199 (75,1) 66 (24,9) 0,87 (0,62 - 1,22)  

Gênero    0,472 
Feminino 157 (72,4) 60 (27,6) 1,00  
Masculino 226 (74,1) 79 (25,9) 0,94 (0,66 - 1,35)  
Idade na 

radiografia    0,108 
36-47 (meses) 103 (79,2) 27 (20,8) 1,00  
48-59 (meses) 79 (65,3) 42 (34,7) 1,72 (1,03 - 2,87)  
60-71 (meses) 132 (77,2) 39 (22,8) 1,15 (0,69 - 1,94)  
72-85 (meses) 69 (69,0) 31 (31,0) 1,61 (0,93 - 2,77)  

Estágio de 
Nolla**    0,199 

4 20 (90,9) 2 (9,1) 1,00  
5 73 (85,9) 12 (14,1) 0,53 (0,22 - 1,27)  
6 100 (71,9) 39 (28,1) 1,04 (0,50 - 2,16)  

6.5 110 (71,0) 45 (29,0) 1,12 (0,55 - 2,29)  
7 72 (68,6) 33 (31,4) 1,20 (0,57 - 2,51)  

Reabsorção 
radicular    0,003 

<1/3 156 (75,4) 51 (24,6) 1,00  
entre 1/3 e 2/3 193 (77,5) 56 (22,5) 0,93 (0,63 - 1,38)  

>2/3 34 (51,5) 32 (48,5) 2,01 (1,25 - 3,23)  
*número de radiografias = 522, número de dentes = 426, número de crianças = 260; ** foram 
excluídas 16 radiografias 

 

No modelo múltiplo, a prevalência de expansão do folículo dental em crianças 

com trauma dental foi 1,71 vezes maior do que em crianças sem trauma dental 

(RP=1,71; IC=1,14-2,54). A prevalência de expansão do folículo dental em crianças 

na faixa etária entre 48 e 59 meses foi 1,73 vezes maior do que nas crianças na 

faixa etária entre 36 e 47 meses. A prevalência de expansão do folículo dental em 

crianças com reabsorção radicular maior do que 2/3 foi 2,08 vezes maior do que em 

crianças com reabsorção radicular menor do que 1/3 (RP=2,08; IC=1,22-3,54) 

(Tabela 5.15).  
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Tabela 5.15 - Distribuição e análise múltipla dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 
quando utilizadas a distância e área combinados 

 
Variáveis 

independentes 
Razão de 

prevalência (IC) p 

Trauma  0,009 
Sem trauma 1,00  
Com trauma 1,71 (1,14 - 2,54)  

Idade na 
radiografia  0,125 

36-47 (meses) 1,00  
48-59 (meses) 1,73 (1,03 - 2,89)  
60-71 (meses) 1,10 (0,64 - 1,87)  
72-85 (meses) 1,32 (0,72 - 2,41)  
Reabsorção 

radicular  0,002 

<1/3 1,00  
entre 1/3 e 2/3 0,87 (0,58 - 1,31)  

>2/3 2,08 (1,22 - 3,54)  
valor de p do modelo < 0,001 

 

  



64 
 

5.4 FATORES ASSOCIADOS À EXPANSÃO DO FOLÍCULO DENTAL EM 

CRIANÇAS COM HISTÓRIA DE TRAUMA DENTAL 

 

 

Após verificarmos que existe associação entre expansão do folículo dental e 

trauma dental, foi realizada a Análise de Poisson de Multinível para o grupo CT, 

considerando três níveis (radiografia, dente e criança) para verificar a associação 

entre expansão do folículo dental e as seguintes variáveis independentes: tipo de 

dente, gênero, idade na radiografia, estágio de Nolla, grau de reabsorção radicular 

fisiológica, posição do germe, idade no trauma, tempo após o trauma, tipo de 

trauma, severidade, reabsorção radicular atípica e trauma repetido. 

Na tabela 5.16, relativa à análise univariada utilizando a medida da distância 

para o grupo CT, observamos que as crianças que sofreram luxação intrusiva 

apresentaram prevalência de expansão do folículo dental 2,42 vezes maior do que 

as que sofreram concussão ou subluxação (RP=2,47; IC=1,07-5,72). Crianças que 

apresentaram reabsorção radicular atípica apresentaram prevalência de expansão 

do folículo dental 0,58 vezes menor do que as crianças sem este tipo de reabsorção 

(RP=0,58; IC=0,36-0,94). Crianças com idade na radiografia entre 48 e 59 meses 

apresentaram prevalência de expansão do folículo dental 1,79 vezes maior do que 

as crianças com idade entre 36 e 47 meses (RP=1,79; IC=1,00-3,23). 
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Tabela 5.16 - Distribuição e análise univariada dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 
quando utilizada a distância para o grupo CT 

 

Variáveis 
independentes 

Expansão do folículo Razão de 
prevalência 

(IC) 
p Não 

n*(%) 
Sim 

n*(%) 
Gênero    0,975 

Feminino 86 (72,3) 33 (27,7) 1,00  
Masculino 156 (73,2) 57 (26,8) 0,99 (0,62 - 1,58)  

Tipo de dente    0,353 
51 114 (70,4) 48 (29,6) 1,00  
61 128 (75,3) 42 (24,7) 0,83 (0,54 - 1,26)  

Idade na radiografia    0,066 
36-47 (meses) 71 (77,2) 21 (22,8) 1,00  
48-59 (meses) 49 (60,5) 32 (39,5) 1,79 (1,00 - 3,23)  
60-71 (meses) 82 (81,2) 19 (18,8) 0,90 (0,47 - 1,72)  
72-85 (meses) 40 (69,0) 18 (31,0) 1,53 (0,79 - 2,98)  

Reabsorção radicular    0,108 
<1/3 93 (71,0) 38 (29,0) 1,00  

entre 1/3 e 2/3 130 (77,8) 37 (22,2) 0,80 (0,50 - 1,28)  
>2/3 19 (55,9) 15 (44,1) 1,57 (0,83 - 2,99)  

Posição do germe 
permanente    0,752 

Normal 233 (73,0) 86 (27,0) 1,00  
Diferente 9 (69,2) 4 (30,8) 1,18 (0,42 - 3,28)  

Estágio de Nolla**    0,491 
4 8 (80,0) 2 (20,) 1,00  
5 43 (84,3) 8 (15,7) 0,50 (0,18 - 1,39)  
6 64 (68,1) 30 (31,9) 0,99 (0,44 - 2,25)  

6.5 74 (75,5) 24 (24,5) 0,82 (0,36 - 1,89)  
7 43 (68,3) 20 (31,7) 1,03 (0,43 - 2,42)  

Idade no trauma    0,099 
até 3 anos 165 (76,4) 51 (23,6) 1,00  

mais de 3 anos 77 (66,4) 39 (33,6) 1,47 (0,93 - 2,31)  
Tempo após trauma 

em meses  
(variável contínua – 

média ± desvio-padrão) 

27,3±17,0 24,2±15,5 1,47 (0,93 - 2,31) 0,294 

Tipo de trauma    0,191 
Concussão e 
subluxação 63 (80,8) 15 (19,2) 1,00  

Luxação lateral e 
extrusiva 24 (85,7) 4 (14,3) 0,80 (0,26 - 2,46)  

Luxação intrusiva 11 (50,0) 11 (50,0) 2,47 (1,07 - 5,72)  
Desconhecido 62 (71,3) 25 (28,7) 1,54 (0,79 - 3,00)  

Dental 82 (70,1) 35 (29,9) 1,56 (0,83 - 2,93)  
Severidade    0,626 

Baixa 207 (73,4) 75 (26,6) 1,00  
Alta 35 (70,0) 15 (30,0) 1,16 (0,64 - 2,11)  

Reabsorção radicular 
atípica    0,027 

Não 134 (67,3) 65 (32,7) 1,00  
Sim 108 (81,2) 25 (18,8) 0,58 (0,36 - 0,94)  

Trauma repetido    0,534 
não 182 (74,3) 63 (25,7)   
sim 60 (69,0) 27 (31,0) 1,20 (0,73 - 1,97)  

*número de radiografias = 322, número de dentes = 236, número de crianças = 165; ** foram 
excluídas 16 radiografias 
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No modelo múltiplo, observamos que as crianças com idade na radiografia 

entre 48 e 59 meses aumentou a prevalência de expansão do folículo dental para 

1,94 vezes maior do que na idade entre 36 e 47 meses (RP=1,94; IC=1,09-3,46). 

Acreditamos que esta maior prevalência esteja relacionada à idade em que as 

crianças sofrem trauma dental, ou seja, neste estudo, a maioria das crianças 

sofreram trauma dental até 3 anos de idade, totalizando 216 dentes (65,1%). As 

crianças com luxação intrusiva tiveram prevalência de expansão do folículo dental 

2,65 vezes maior do que as com concussão ou subluxação (RP=2,65; IC=1,18-5,96), 

provavelmente, devido à proximidade do ápice do dente decíduo com o folículo do 

germe do sucessor permanente, este ápice possa se aproximar muito do folículo 

dental do sucessor permanente ou até atingir este folículo, provocando uma 

alteração de tamanho como resposta a este traumatismo. As crianças que 

apresentaram reabsorção radicular atípica tiveram prevalência de expansão do 

folículo dental 0,55 vezes menor do que as crianças sem este tipo de observação 

(RP=0,55; IC=0,34-0,89) (Tabela 5.17), provavelmente porque a maior parte da força 

transmitida ao dente durante o trauma seja absorvida pelo ligamento periodontal, o 

qual reage a ela apresentando reabsorção radicular com formação óssea, sendo, 

desta forma, associada negativamente à presença de expansão do folículo dental. 

 
Tabela 5.17 - Distribuição e análise múltipla dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 

quando utilizada a distância para o grupo CT 
 

Variáveis 
independentes 

Razão de 
prevalência 

(IC) 
p 

Idade na radiografia  0,043 
36-47 (meses) 1,00  
48-59 (meses) 1,94 (1,09 - 3,46)  
60-71 (meses) 0,94 (0,50 - 1,79)  
72-85 (meses) 1,47 (0,77 - 2,83)  

Tipo de trauma  0,094 
Concussão e 
subluxação 

1,00  

Luxação lateral e 
extrusiva 

0,65 (0,21 - 1,97)  

Luxação intrusiva 2,65 (1,18 - 5,96)  
Desconhecido 1,41 (0,73 - 2,70)  

Dental 1,27 (0,68 - 2,37)  
Reabsorção 

radicular atípica 
 0,016 

não 1,00  
sim 0,55 (0,34 - 0,89)  

valor de p do modelo = 0,010 
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Na tabela 5.18, relativa à análise univariada utilizando a área para o grupo 

CT, observamos que as crianças na faixa etária entre 72 e 85 meses tiveram 

prevalência de expansão do folículo dental 3,00 vezes maior do que as crianças na 

faixa etária entre 36 e 47 meses (RP=3,00; IC=1,21-7,42). As crianças com dentes 

com reabsorção radicular maior do que 2/3 tiveram prevalência 5,44 vezes maior de 

expansão do folículo dental do que as com dente com reabsorção menor do que 1/3 

(RP=5,44; IC=2,58-11,46).  

 
Tabela 5.18 - Distribuição e análise univariada dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 

quando utilizada a área para o grupo CT 
 

Variáveis 
independentes 

Expansão do folículo Razão de 
prevalência 

(IC) 
p Não 

n*(%) 
Sim 

n*(%) 
Gênero    0,138 

Feminino 105 (88,2) 14 (11,8) 1,00  
Masculino 172 (80,8) 41 (19,2) 1,63 (0,85 - 3,11)  

Tipo de dente    0,165 
51 130 (80,2) 32 (19,8) 1,00  
61 147 (86,5) 23 (13,5) 0,68 (0,38 - 1,17)  

Idade na radiografia    0,129 
36-47 (meses) 83 (90,2) 9 (9,8) 1,00  
48-59 (meses) 66 (81,5) 15 (18,5) 1,95 (0,80 - 4,79)  
60-71 (meses) 84 (83,2) 17 (16,8) 1,98 (0,83 - 4,71)  
72-85 (meses) 44 (75,9) 14 (24,1) 3,00 (1,21 - 7,42)  

Reabsorção radicular    <0,001 
<1/3 117 (89,3) 14 (10,7) 1,00  

entre 1/3 e 2/3 145 (86,8) 22 (13,2) 1,28 (0,64 - 2,56)  
>2/3 15 (44,1) 19 (55,9) 5,44 (2,58 - 11,46)  

Posição do germe 
permanente    0,538 

Normal 267 (83,7) 52 (16,3) 1,00  
Diferente 10 (76,9) 3 (23,1) 1,46 (0,44 - 4,92)  

Estágio de Nolla**    0,032 
4 10 (100,0) 0 (0,0) 1,00  
5 46 (90,2) 5 (9,8) 1,26 (0,23 - 6,82)  
6 83 (88,3) 11 (11,7) 1,48 (0,31 - 7,00)  

6.5 81 (82,7) 17 (17,3) 2,39 (0,53 -10,79)  
7 43 (68,3) 20 (31,7) 4,12 (0,92 - 18,5)  

Idade no trauma    0,457 
até 3 anos 183 (84,7) 33 (15,3) 1,00  

mais de 3 anos 94 (81,0) 22 (19,0) 1,26 (0,69 - 2,29)  
Tempo após trauma 

em meses 
(variável contínua – 

média ± desvio-padrão) 

27,3±17,0 24,2±15,5 1,01 (0,99 -1,03) 0,327 

continua 
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conclusão 
 

Variáveis 
independentes 

Expansão do folículo Razão de 
prevalência 

(IC) 
p Não 

n*(%) 
Sim 

n*(%) 
Tipo de trauma    0,519 

Concussão e 
subluxação 

64 (82,1) 14 (17,9) 1,00  

Luxação lateral e 
extrusiva 

26 (92,9) 2 (7,1) 1,10 (0,52 - 2,33)  

Luxação intrusiva 15 (68,2) 7 (31,8) 0,48 (0,11 - 2,14)  
Desconhecido 74 (85,1) 13 (14,9) 1,91 (0,72 - 5,04)  

Dental 98 (83,8) 19 (16,2) 0,98 (0,47 - 2,06)  
Severidade    0,711 

Baixa 236 (83,7) 46 (16,3) 1,00  
Alta 41 (82,0) 9 (18,0) 1,16 (0,53 - 2,53)  

Reabsorção radicular 
atípica    0,150 

Não 161 (80,9) 38 (19,1) 1,00  
Sim 116 (87,2) 17 (12,8) 0,64 (0,34 - 1,18)  

Trauma repetido    0,323 
não 208 (84,9) 37 (15,1)   
sim 69 (79,3) 18 (20,7) 1,37 (0,73 - 2,56)  

*número de radiografias = 322, número de dentes = 236, número de crianças = 165; ** foram 
excluídas 16 radiografias 
 

No modelo múltiplo, observamos que as crianças com dentes com reabsorção 

radicular maior do que 2/3 tiveram prevalência de expansão do folículo dental 5,44 

vezes maior do que as crianças com reabsorção radicular menor do que 1/3. Esta foi 

a única variável independente que foi significante no modelo múltiplo. 

 
Tabela 5.19 - Distribuição e análise múltipla dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 

quando utilizada a área para o grupo CT 
 

Variáveis 
independentes 

Razão de 
prevalência 

(IC) 
p 

Reabsorção 
radicular 

 <0,001 

<1/3 1,00  
entre 1/3 e 2/3 1,28 (0,64 - 2,56)  

>2/3 5,44 (2,58 - 11,46)  
valor de p do modelo < 0,001 

 
Na tabela 5.20, relativa à análise univariada, utilizando a distância e área 

combinados para determinação da expansão do folículo dental para o grupo CT, 

observamos que crianças com idade na radiografia entre 48 e 59 meses 

apresentaram prevalência 1,83 vezes maior do que as crianças com idade entre 36 



69 
 

e 47 meses (RP=1.83; IC=1,06-3,17). Em relação à reabsorção radicular do dente 

decíduo, as crianças com dentes com reabsorção radicular maior do que 2/3 

apresentaram prevalência de expansão do folículo dental 2,10 vezes maior do que 

as com dentes com reabsorção radicular menor do que 1/3 (RP=2,10; IC=1,22-3,63). 

As crianças que sofreram luxação intrusiva apresentaram prevalência de expansão 

do folículo dental 2,23 vezes maior do que as crianças que sofreram concussão ou 

subluxação (RP=2,23; IC=1,08-4,62). 
 
Tabela 5.20 - Distribuição e análise univariada dos fatores relacionados à expansão do folículo dental 

quando utilizadas a distância e área combinados para o grupo CT 

Variáveis 
independentes 

Expansão do folículo Razão de 
prevalência 

(IC) 
p Não 

n*(%) 
Sim 

n*(%) 
Gênero    0,720 

Feminino 84 (70,6) 35 (29,4) 1,00  
Masculino 146 (68,5) 67 (31,5) 1,08 (0,71 - 1,65)  

Tipo de dente    0,388 
51 108 (66,7) 54 (33,3) 1,00  
61 122 (71,8) 48 (28,2) 0,84 (0,57 - 1,24)  

Idade na radiografia    0,088 
36-47 (meses) 70 (76,1) 22 (23,9) 1,00  
48-59 (meses) 46 (56,8) 35 (43,2) 1,83 (1,06 - 3,17)  
60-71 (meses) 76 (75,2) 25 (24,8) 1,08 (0,60 - 1,93)  
72-85 (meses) 38 (65,5) 20 (34,5) 1,53 (0,82 - 2,84)  

Reabsorção radicular    0,004 
<1/3 92 (70,2) 39 (29,8) 1,00  

entre 1/3 e 2/3 125 (74,9) 42 (25,1) 0,86 (0,55 - 1,33)  
>2/3 13 (38,2) 21 (61,8) 2,10 (1,22 - 3,63)  

Posição germe do 
permanente    0,618 

Normal 222 (69,6) 97 (30,4) 1,00  
Diferente 8 (61,5) 5 (38,5) 1,28 (0,52 - 3,19)  

Estágio de Nolla**    0,219 
4 8 (80,0) 2 (20,0) 1,00  
5 43 (84,3) 8 (15,7) 0,40 (0,16 - 1,04)  
6 63 (67,0) 31 (33,0) 0,84 (0,41 - 1,75)  

6.5 70 (71,4) 28 (28,6) 0,75 (0,36 - 1,58)  
7 38 (60,3) 25 (39,7) 1,03 (0,49 - 2,18)  

Idade no trauma    0,132 
até 3 anos 157 (72,7) 59 (27,3) 1,00  

mais de 3 anos 73 (62,9) 43 (37,1) 1,37 (0,91 - 2,06)  
Tempo após trauma 

em meses 
(variável contínua – 

média ± desvio-padrão) 

27,0±17,3 25,1±15,2 1,00 (0,98 - 1,01) 0,474 

Tipo de trauma    0,158 
Concussão e 
subluxação 59 (75,6) 19 (24,4) 1,00  

Luxação lateral e 
extrusiva 23 (82,1) 5 (17,9) 0,74 (0,28 - 1,99)  

Luxação intrusiva 10 (45,5) 12 (54,5) 2,23 (1,08 - 4,62)  
Desconhecido 61 (70,1) 26 (29,9) 1,23 (0,68 - 2,23)  

Dental 77 (65,8) 40 (34,2) 1,40 (0,81 - 2,43)  
continua 
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conclusão 

Variáveis 
independentes 

Expansão do folículo Razão de 
prevalência 

(IC) 
p Não 

n*(%) 
Sim 

n*(%) 
Severidade    0,602 

Baixa 197 (69,9) 85 (30,1) 1,00  
Alta 33 (66,0) 17 (34,0) 1,15 (0,67 - 1,98)  

Reabsorção 
radicular atípica    0,079 

Não 129 (64,8) 70 (35,2) 1,00  
Sim 101 (75,9) 32 (24,1) 0,68 (0,44 - 1,05)  

Trauma repetido    0,475 
Não 173 (70,6) 72 (29,4) 1,00  
Sim 57 (65,5) 30 (34,5) 1,18 (0,75 - 1,83)  

*número de radiografias = 322, número de dentes = 236, número de crianças = 165; ** foram 
excluídas 16 radiografias 
 

 No modelo múltiplo, crianças com idade na radiografia entre 48 e 59 meses 

apresentaram prevalência de expansão do folículo dental 1,86 vezes maior do que 

as com idade entre 36 e 47 meses (RP=1,86; IC=1,07-3,24). As crianças com 

reabsorção radicular maior do que 2/3 apresentaram prevalência de expansão do 

folículo dental 2,37 vezes maior do que as com reabsorção menor do que 1/3 

(RP=2,37; IC=1,07-3,24). E as crianças que sofreram luxação intrusiva tiveram 

prevalência de expansão do folículo dental 2,98 vezes maior do que as que sofreram 

concussão e subluxação (RP=2,98; IC=1,41-6,30) (Tabela 5.21). 
 
Tabela 5.21 - Distribuição e análise múltipla dos fatores relacionados à expansão do folículo dental  

quando utilizadas a distância e área combinados para o grupo CT 

Variáveis 
independentes 

Razão de prevalência 
(IC) p 

Idade na radiografia  0,058 
36-47 (meses) 1,00  
48-59 (meses) 1,86 (1,07 - 3,24)  
60-71 (meses) 1,00 (0,55 - 1,81)  
72-85 (meses) 1,22 (0,62 - 2,39)  
Reabsorção 

radicular 
 <0,001 

<1/3 1,00  
entre 1/3 e 2/3 0,79 (0,51 - 1,25)  

>2/3 2,37 (1,29 - 4,35)  
Tipo de trauma  0,051 

Concussão e 
subluxação 

1,00  

Luxação lateral e 
extrusiva 

0,94 (0,34 - 2,56)  

Luxação intrusiva 2,98 (1,41 - 6,30)  
Desconhecido 1,42 (0,77 - 2,61)  

Dental 1,54 (0,87 - 2,71)  
valor de p do modelo = 0,001  
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5.5 UTILIZAÇÃO DA EXPANSÃO DO FOLÍCULO DENTAL COMO TESTE DE 

DIAGNÓSTICO AUXILIAR DE TRAUMA DENTAL 

 

 

A partir da classificação dos folículos dos incisivos centrais superiores 

permanentes em sem e com expansão do folículo dental e considerando a primeira 

radiografia do dente com a data mais antiga para o grupo CT, foram calculadas a 

sensibilidade, especificidade e a acurácia, para verificar a possibilidade de utilização 

da distância, da área e da distância e área combinados como métodos de 

diagnóstico para trauma dental.  

Na tabela 5.22, observamos que 26,7% dos dentes do grupo CT e 15,8% dos 

dentes do grupo ST foram classificados em com expansão do folículo dental quando 

utilizada a medida da distância como método de diagnóstico. Quando utilizada a 

área, 13,6% dos dentes do grupo CT e 10% do grupo ST foram classificados em 

com expansão do folículo dental (Tabela 5.23). Quando utilizada a combinação da 

distância e área, os valores foram de 28,4% e 19,5%, respectivamente (Tabela 

5.24). 

 
Tabela 5.22 - Número de dentes do grupo CT e do grupo ST classificados em com expansão do 

folículo dental e sem expansão do folículo dental quando utilizados os valores 
máximos da distância 

 

Teste	   Grupo	  CT	  
n	  (%)	  

Grupo	  ST	  	  
n	  (%)	  

Com	  expansão	  
(distância)	   63	  (26,7)	   30	  (15,8)	  

Sem	  expansão	  
(distância)	   173	  (73,3)	   160	  (84,2)	  

Total	   236	  (100,0)	   190	  (100,0)	  

 
Tabela 5.23 - Número de dentes do grupo CT e do grupo ST classificados em com expansão do 

folículo dental e sem expansão do folículo dental quando utilizados os valores 
máximos da área 

 

Teste	   Grupo	  CT	  	  
n	  (%)	  

Grupo	  ST	  
n	  (%)	  

Com	  expansão	  
(área)	   32	  (13,6)	   19	  (10,0)	  

Sem	  expansão	  
(área)	   204	  (86,4)	   171	  (90,0)	  

Total	   236	  (100,0)	   190	  (100,0)	  
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Tabela 5.24 - Número de dentes do grupo CT e do grupo ST classificados em com expansão do 
folículo dental e sem expansão do folículo dental quando utilizados os valores 
máximos combinados 

 

Teste	   Grupo	  CT	  
n	  (%)	  

Grupo	  ST	  
n	  (%)	  

Com	  expansão	  
(combinado)	   67	  (28,4)	   37	  (19,5)	  

Sem	  expansão	  
(combinado)	   169	  (71,6)	   153	  (80,5)	  

Total	   236	  (100,0)	   190	  (100,0)	  

 

Na tabela 5.25, observamos os valores de sensibilidade, especificidade e 

acurácia quando utilizadas a distância, a área e a combinação de ambas como 

métodos de diagnóstico de trauma dental. A sensibilidade para a distância, para a 

área e para a combinação de ambas foi baixa, sendo que o resultado mais baixo foi 

obtido para a área. Ou seja, a capacidade destes testes em diagnosticar o trauma 

dental em crianças que sofreram trauma dental foi baixa, pois muitos dentes que 

sofreram trauma dental foram classificados como sadios. No entanto, a 

especificidade foi alta para os três testes, demonstrando que estes testes têm boa 

capacidade de diagnosticar os dentes que não sofreram trauma dental como sadios, 

ou seja, têm boa habilidade de descartar a presença de trauma dental entre os 

dentes que não sofreram trauma dental. Desta forma, este testes podem ser 

utilizados como auxiliares para confirmação do trauma dental, pois a probabilidade 

de um resultado falso-positivo é baixa. 

 
Tabela 5.25 - Valores de sensibilidade, especificidade e acurácia para a distância, a área e a 

combinação distância e área, e os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC) 
 

Teste Sensibilidade (IC) Especificidade (IC) Acurácia (IC) 
Distância 0,267 (0,202 - 0,331) 0,842 (0,804 - 0,880) 0,523 (0,464 - 0,582) 

Área 0,136 (0,084 - 0,187) 0,900 (0,865 - 0,935) 0,477 (0,414 - 0,539) 
Combinado 0,284 (0,219 - 0,349) 0,805 (0,761 - 0,850) 0,516 (0,457 - 0,576) 

 

 Quando avaliados os subgrupos gênero (Tabela 5.26) e idade menor do que 5 

anos e iguais ou maiores do que 5 anos (Tabela 5.27), não foram observadas 

diferenças significantes para as sensibilidades, especificidades e acurácias. 
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Tabela 5.26 - Valores de sensibilidade, especificidade e acurácia para a distância, a área e a 
combinação distância e área, e os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC), 
quando avaliado o subgrupo gênero 

 
Gênero Teste Sensibilidade (IC) Especificidade (IC) Acurácia (IC) 

Masculino 
Distância 0,275 (0,190 - 0,361) 0,913 (0,844 - 0,983) 0,530 (0,450 - 0,611) 

Área 0,152 (0,084 - 0,220) 0,913 (0,837 - 0,989) 0,457 (0,373 - 0,540) 
Combinado 0,297 (0,211 - 0,384) 0,870 (0,782 - 0,957) 0,526 (0,446 - 0,606) 

Feminino 
Distância 0,255 (0,157 - 0,353) 0,776 (0,673 - 0,878) 0,515 (0,428 - 0,602) 

Área 0,112 (0,034 - 0,190) 0,888 (0,801 - 0,974) 0,500 (0,406 - 0,594) 
Combinado 0,265 (0,166 - 0,364) 0,745 (0,635 - 0,855) 0,505 (0,417 - 0,593) 

 

 
Tabela 5.27 - Valores de sensibilidade, especificidade e acurácia para a distância, a área e a 

combinação distância e área, e os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC), 
quando avaliado o subgrupo idade 

 
Idade Teste Sensibilidade (IC) Especificidade (IC) Acurácia (IC) 

< 5 anos 
Distância 0,271 (0,185 - 0,356) 0,833 (0,746 - 0,921) 0,468 (0,393 - 0,544) 

Área 0,104 (0,043 - 0,165) 0,910 (0,836 - 0,982) 0,387 (0,311 - 0,464) 
Combinado 0,278 (0,192 - 0,364) 0,859 (0,800 - 0,918) 0,580 (0,520 - 0,640) 

≥ 5 anos 
Distância 0,261 (0,163 - 0,358) 0,848 (0,771 - 0,925) 0,583 (0,503 - 0,664) 

Área 0,185 (0,095 - 0,275) 0,893 (0,823 - 0,963) 0,574 (0,491 - 0,656) 
Combinado 0,293 (0,193 - 0,393) 0,804 (0,718 - 0,889) 0,574 (0,494 - 0,653) 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Com a metodologia desenvolvida para este estudo, foi possível acompanhar, 

radiograficamente, o tamanho do folículo dental durante a formação do germe do 

dente permanente em crianças, na faixa etária de 36 a 85 meses, sem histórico de 

trauma dental e com características clínicas e radiográficas de normalidade. 

Também foi possível avaliar o tamanho e as características do folículo dental de 

crianças que sofreram trauma dental. Para ambos os grupos estudados (ST e CT), 

este método de análise radiográfica demonstrou boa reprodutibilidade intra-

examinador para o tamanho, assim como intra e inter-examinadores na classificação 

dos estágios de Nolla, graus de reabsorções radiculares, reabsorções associadas ao 

trauma dental e posições dos germes dos dentes permanentes. Desta forma, a 

utilização deste método para avaliação do tamanho radiográfico pode ser utilizado 

em estudos futuros. 

Observamos que o folículo dental apresenta uma distância significantemente 

menor no estágio 5 de Nolla do que nos estágios 6.5 e 7. Isto provavelmente ocorre 

pela deposição de dentina e esmalte durante a fase de coroa na odontogênese, 

aumentando o tamanho do germe dentário (Marks; Schroeder, 1996; Katchburian; 

Arana, 2004) e fazendo com que a cripta óssea ao redor desse germe sofra uma 

leve reabsorção para permitir a sua acomodação (Katchburian; Arana, 2004). Essa 

acomodação também ocorre em sentido coronário, explicando a diminuição da 

média do tamanho do folículo no estágio de Nolla 5, no qual a formação da coroa do 

germe está quase completa. O aumento na distância e da área é significante a partir 

do estágio de Nolla 6.5, quando há o início da formação radicular e formação da via 

eruptiva (Cahill; Marks, 1982; Gorsk et al., 1988; Gorski; Marks, 1992; Marks; 

Schroeder, 1996; Katchburian; Arana, 2004; Ten Cate, 2008). Concomitantemente 

ao início de formação radicular, na fase de erupção intraóssea, há aumento do 

conteúdo de colágeno e de proteoglicanas no folículo dental fazendo com que este 

aumente de volume (Gorsk et al., 1988; Katchburian; Arana, 2004).  

Quando relacionados os graus de reabsorção radicular do dente decíduo e o 

tamanho do germe do sucessor permanente (distância e área), para reabsorções 

maiores que 2/3 a distância e área foram significantemente maiores. Estes dados 

reafirmam os achados anteriores, relacionando o tamanho maior do folículo dental 
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ao processo de erupção do dente permanente, ou seja, quando o dente decíduo 

esta próximo do momento de esfoliação. 

Quando avaliadas as diferentes faixas etárias, observamos que a diferença 

das dimensões do folículo dental são explicadas, principalmente, pelo 

desenvolvimento do germe do incisivo permanente (estágios de Nolla). As crianças 

com idade entre 36 e 47 meses apresentaram distância significantemente maior do 

que as com idade entre 48 e 59 meses. Na faixa etária entre 36 e 47 meses, os 

germes, em sua maioria, foram classificados nos estágios de Nolla 4 e 5 (2/3 de 

coroa formada e coroa quase completa, respectivamente), e na faixa etária entre 48 

e 59 meses, nos estágios 5 e 6 (coroa quase completa e coroa completa, 

respectivamente) (Tabela 5.5). Como descrito anteriormente, o aumento no tamanho 

do germe promove diminuição da distância incisal do folículo. Na faixa etária entre 

60 e 71 meses, a distância é semelhante à da faixa etária entre 36 e 47 meses e 

significantemente maior do que na faixa etária entre 48 e 59 meses. Ou seja, a 

distância aumenta novamente, já que nesta faixa etária (60 a 71 meses) a maioria 

dos germes foram classificados como estágios de Nolla 6.5 (início de formação 

radicular), estando em processo de formação da via eruptiva e de erupção. Na faixa 

etária entre 72 e 85 meses, a distância é ainda maior, predominando a classificação 

dos estágios 6.5 e 7 (início de formação radicular e 1/3 de raiz formada, 

respectivamente). 

Quando observadas as áreas nas diferentes faixas etárias, os dados podem 

ser interpretados de forma semelhante aos dados da distância. A única diferença foi 

que não houve diferença significante entre os valores das áreas das faixas etárias 

entre 36 e 47 meses e entre 48 e 59 meses. Esta observação, provavelmente, está 

relacionada ao fato de que, ao avaliarmos a área, observamos as medidas de altura 

e largura da porção incisal do germe sucessor permanente. Nos dentes das crianças 

nestas duas faixas etárias o folículo se comporta de forma semelhante para a 

largura, havendo somente diferença na distância da incisal do germe até a cripta 

óssea (altura). Porém, para a faixa etária entre 60 e 71 meses há aumento 

significante da área, e para a faixa etária entre 72 e 85 meses há outro aumento 

significante. Marks e Schroeder (1996) apresentaram uma série de radiografias de 

cachorros, sendo possível observar um aumento do tamanho do folículo conforme a 

raiz do germe do dente vai se formando e a erupção ocorrendo, ou seja, a formação 

da via eruptiva, que nos momentos finais da erupção envolve toda a porção 
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coronária. Da mesma forma, Wise et al. (2007) observaram que no final do processo 

eruptivo, todo o osso alveolar acima do germe está reabsorvido e a via eruptiva 

formada. No presente estudo, também observamos um aumento de toda a área 

incisal do folículo dental relacionado ao processo de erupção.  

Radiograficamente, na maioria dos casos das crianças com a idade entre 36 

e 47 meses, observamos imagem radiopaca na área da porção incisal do folículo 

dental, devido a sobreposição óssea, circunscrita por linha radiopaca bem delimitada 

e início de reabsorção radicular do dente decíduo. Em alguns casos, a área da 

região incisal do folículo estava sobreposta à raiz do dente decíduo, porém não foi 

um comportamento padrão. Estas observações também ocorreram na faixa etária de 

48 a 59 meses. Porém, nesta faixa etária, observamos redução do tamanho do 

folículo e aumento da formação da coroa do germe, variando do estágio de coroa 

quase completa a início da formação radicular do germe (estágios de Nolla 5 a 6.5), 

sendo que houve somente uma criança com estágio de Nolla 7. 

Nas crianças com a idade de 60 a 71 meses, observamos o início da 

formação radicular do germe do dente permanente, além da preparação da via 

eruptiva, provocando reabsorção óssea bem evidente na porção incisal do folículo 

dental e reabsorção radicular do dente decíduo. De acordo com Ten Cate (2008), o 

folículo dental está ligado à lâmina própria da membrana da mucosa oral pelo 

cordão gubernacular (feixe de tecido fibroso contendo resíduos da lâmina dentária). 

O canal gubernacular é ampliado (atividade osteoclástica) à medida em que o dente 

erupciona, delineando o trajeto (Cahill; Marks, 1982; Gorski; Marks, 1992; Ten Cate, 

2008). Há indícios de um padrão de atividade celular no movimento eruptivo que 

envolve o folículo dental; este padrão facilitaria a degradação do tecido conjuntivo e 

a reabsorção óssea (Cahill; Marks, 1982; Marks et al., 1983; Ten Cate, 2008).  

De 72 a 85 meses, a reabsorção radicular do dente decíduo é quase 

completa, em alguns casos, totalmente completa. O dente permanente está 

erupcionando, pois se encontra bem próximo da coroa do dente decíduo e a raiz do 

dente permanente irá continuar sua formação até a erupção. 

Decidimos utilizar a idade da criança para estimar a média e o limite superior 

das medidas do folículo dental, pois observamos que o estágio de Nolla e a 

reabsorção radicular do dente decíduo se confundiam com a idade da criança. Isso 

porque a idade é um dado objetivo, podendo ser facilmente utilizada na Análise de 

Multinível. Assim, obtivemos a equação que calcula o limite superior para distância e 
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área do folículo dental em cada idade, que poderá ser utilizada pelos clínicos. No 

entanto, devemos ponderar que a medida da área é importante para estudos 

científicos, porém a sua aplicação clínica não é prática. A medida da distância 

parece ser mais adequada para a utilização do cirurgião-dentista na clínica devido a 

sua maior facilidade de obtenção, por exemplo utilizando-se uma régua milimétrica, 

diferente da área, que necessita do cálculo realizado por um software. 

Utilizando a idade da criança e as equações apresentadas, ou consultando a 

tabela com os valores de limite superior estimados (Tabela 5.9), o clínico poderá 

diagnosticar uma expansão do folículo dental em seu paciente. Não podemos indicar 

um valor único para ser usado como limite para expansão do folículo nos germes de 

incisivos superiores, uma vez que ele muda com o passar dos meses. 

Holan (2004) avaliou crianças (18 a 72 meses) com histórico de trauma dental 

e com dentes decíduos escurecidos e considerou expansão do folículo do sucessor 

permanente medidas maiores do que 2mm. Verificou ocorrência de expansão do 

folículo dental em 72% dos dentes decíduos traumatizados sem diferença 

significante entre os tipos de alteração de cor e, para o grupo controle, ocorrência 

em 26% dos casos, sendo significantemente menor. Ciasca et al. (2006) também 

consideraram expansão do folículo dental valores maiores do que 2mm e 

observaram ocorrência de expansão do folículo dental em 91,8% dos casos. No 

presente estudo, em crianças com histórico clínico e radiográfico de normalidade, 

observamos que a média do tamanho do folículo foi igual ou maior que 2mm em 

todas as faixas etárias, com exceção da faixa etária de 48 a 59 meses. No entanto, 

considerando os desvios-padrões, em todas as faixas etárias, foram observadas 

crianças com tamanho do folículo maior do que 2mm. Também observamos, através 

da Análise de Multinível, que o valor máximo da distância considerado normal foi de 

3,76mm na idade de 85 meses e o menor valor 2,05mm nas idades de 53 e 54 

(Tabela 5.9 e Gráfico 5.1). Para a área, o menor valor também ocorreu nas idades 

de 53 e 54 meses e o maior valor na idade de 85 meses (Tabela 5.9 e Gráfico 5.2).  

Assim sendo, acreditamos não ser apropriado utilizar um único valor para 

determinar se há ou não expansão do folículo do germe de incisivos centrais 

superiores permanentes em desenvolvimento, mas sim utilizar o valor sugerido 

neste estudo para cada mês de idade. É importante ressaltar que para dentes 

impactados de adolescentes e adultos, a literatura tem demonstrado um único valor 

para diferenciar o tamanho do folículo dental de cistos odontogênicos, variando de 
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2mm a 5mm (Coklin; Stafne, 1949; Dachi; Howell, 1961; Stanley et al., 1988; Kim; 

Ellis, 1993; Boeddinghaus; Whyte, 2008; Cabbar et al., 2008), porém, existem 

discordâncias sobre este valor.  

 As elevadas prevalências de expansão do folículo dental encontradas por 

Holan (2004) e Ciasca et al. (2006) em dentes traumatizados, são diferentes das 

observadas neste estudo. A prevalência, no grupo CT, foi de 27,1% para distância, 

16,6% para a área, e 30,7% para a combinação distância e área e, no grupo ST, de 

15,8% para a distância, 10,0% para a área e 19,5% para a combinação distância e 

área. Não é possível comparar estes dados, pois não foram obtidos de forma 

semelhante, mas devemos ressaltar que esta diferença, provavelmente ocorreu 

devido às diferenças nas metodologias e ao uso de valores diferentes de tamanho 

para cada idade em meses. A ocorrência elevada de expansão do folículo dental 

observada por Holan (2004) e Ciasca (2006) provavelmente se deve pela utilização 

de um único valor como limite (2mm) para o diagnóstico em todas as idades, e por 

este valor ser menor do que os valores sugeridos neste estudo. 

Quando utilizada a distância para determinar expansão do folículo dental, 

através da Análise de Poisson de Multinível, observamos que a prevalência de 

expansão do folículo dental em crianças que sofreram trauma dental é 1,75 vezes 

maior do que em crianças que não sofreram trauma dental e, quando utilizada a 

área, a prevalência é 1,97 vezes maior e, quando utilizada a combinação da 

distância e área para o teste de diagnóstico, a prevalência é 1,71 vezes maior. Esta 

associação positiva entre expansão do folículo dental e trauma dental, 

provavelmente, ocorre devido à proximidade do ápice do dente decíduo com o 

germe do sucessor permanente, possibilitando a transmissão das forças dos 

traumatismos nos dentes decíduos aos seus sucessores permanentes (Andreasen, 

2001). Acreditamos que, se o traumatismo nos dentes decíduos é capaz de 

promover alterações nos germes dos dentes sucessores permanentes como 

mancha branca do esmalte até sequestro dos germes dos dentes permanentes 

(Andreasen, 2001), também pode promover alterações no folículo dental, fazendo 

com que este aumente seu tamanho. No entanto, este aumento de tamanho não 

significa a necessidade de tratamento nem para o dente decíduo nem para o dente 

permanente, mas sim, o acompanhamento radiográfico pois, nesta situação, o dente 

decíduo esfolia fisiologicamente e o dente permanente erupciona normalmente 

(Guedes-Pinto et al., 2007). É importante ressaltar que no presente estudo foram 
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excluídos dentes decíduos que apresentassem sinais clínicos e/ou radiográficos de 

necrose pulpar, portanto, a influência da inflamação periapical proveniente destes 

dentes não pode ser um fator explicativo da expansão do folículo dental.  

 Para crianças na faixa etária entre 48 e 59 meses, utilizando a combinação 

distância e área, a prevalência de expansão do folículo dental foi 1,73 vezes maior 

do que para as crianças na faixa etária entre 36 e 47 meses. Quando utilizada 

somente a medida da distância ou somente a medida da área, não houve aumento 

significante na prevalência. Quando observamos o grupo ST, na Análise de 

Regressão Linear de Multinível, a distância na faixa etária entre 48 e 59 meses foi 

significantemente menor do que na faixa etária entre 36 e 47 meses, pois é quando 

o germe do permanente está se formando, aumentando de tamanho e se 

acomodando no sentido oclusal, e para a área não houve diferença significante, pois 

neste caso a medida de largura da incisal também é considerada. Acreditamos que, 

por estas crianças apresentarem menor tamanho do folículo dental, o diagnóstico do 

aumento do tamanho seja mais fácil de ser observado; além disto, das crianças com 

expansão do folículo nesta faixa etária, a maioria tem história de trauma dental, fato 

este que pode influenciar os resultados. 

Para crianças com dentes decíduos com reabsorção radicular maior do que 

2/3, a prevalência de expansão do folículo dental foi 2,08 vezes maior do que para 

as crianças com dentes decíduos com reabsorção radicular menor do que 1/3 

quando utilizada a combinação distância e área; e 6,29 vezes maior quando utilizada 

somente a área. Neste caso, também existe a possibilidade de que as crianças que 

sofreram trauma dental estejam influenciando os resultados. 

 Quando realizada a Análise de Poisson de Multinível somente para o grupo 

CT, utilizando a distância, a faixa etária entre 48 e 59 meses apresentou prevalência 

1,94 vezes maior do que a faixa etária entre 36 e 47 meses e, utilizando a 

combinação distância e área, a prevalência foi 1,86 vezes maior. Provavelmente, 

porque a maioria das crianças deste estudo sofreu trauma dental até 3 anos de 

idade e o tempo de observação na radiografia após o trauma teve média de 25 

meses para os casos de expansão, possibilitando o diagnóstico de expansão do 

folículo dental aos 4 anos de idade. Diversos estudos têm demonstrado esta maior 

prevalência de trauma em dentes decíduos em crianças até 3 anos de idade (Jesus 

et al., 2010), maior ocorrência em crianças até 2 anos de idade (Garcia-Godoy; 

Garcia-Godoy, 1987; Soriano et al., 2007) e incidência de 15% em crianças de até 
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16 meses de idade participantes de uma coorte de nascimento (Feldens et al., 

2008). No entanto, Oliveira et al. (2007) observaram prevalência de 16,5% em 

crianças até 36 meses e de 28,2% em crianças entre 36 e 59 meses. 

As crianças que tiveram intrusão apresentaram prevalência 2,65 vezes maior 

do que as crianças que tiveram concussão ou subluxação quando utilizada a 

distância e de 2,98 quando utilizada a combinação da distância e área. 

Provavelmente porque, devido à proximidade do ápice do dente decíduo com o 

folículo do germe do sucessor permanente, este ápice possa se aproximar muito do 

folículo dental do sucessor permanente ou até atingir este folículo (Andreasen, 

2001), provocando uma alteração de tamanho como resposta a este traumatismo. 

 As reabsorções radiculares atípicas estão associadas negativamente à 

expansão do folículo dental quando utilizada a distância. Nos traumatismos de 

luxação, parte da força transmitida ao dente durante o trauma é absorvida pelo 

ligamento periodontal, o qual reage a ela apresentando reabsorção radicular com 

formação óssea (Andreasen, 2001); desta forma, acreditamos que o próprio dente e 

ligamento periodontal absorveram a maior parte da força proveniente do trauma, não 

atingindo o germe do sucessor permanente. No entanto, nos casos de luxação 

intrusiva, devemos considerar também as explicações do parágrafo anterior. 

 Quando utilizadas a distância e área combinados, as crianças com dentes 

com reabsorção radicular maior do que 2/3 apresentaram prevalência de expansão 

do folículo 2,37 vezes maior do que as crianças com dentes com reabsorção 

radicular menor do que 1/3 e de 5,44 vezes maior quando utilizada somente a área. 

Provavelmente, devido ao efeito acumulativo do trauma dental.  

Ao aplicarmos os valores dos limites superiores da distância, da área e da 

combinação entre distância e área para cada mês de idade (36 a 84 meses) em 

crianças sem trauma dental e com trauma dental (grupos ST e CT), observamos 

baixa sensibilidade e alta especificidade. Isto demonstra que, ao utilizarmos a 

expansão do folículo dental como teste de diagnóstico de trauma dental, a 

capacidade de diagnosticar o trauma dental em crianças que sofreram trauma dental 

é baixa. Porém, a capacidade de diagnosticar ausência de trauma dental em 

crianças sem trauma dental é alta. Sendo a probabilidade de falsos-positivos neste 

teste baixa, sugerimos sua utilização como teste de diagnóstico auxiliar para trauma 

dental. 
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Considerando o tamanho e comportamento normal do folículo dos germes de 

incisivos centrais superiores permanentes, assim como dos germes dentais com 

expansão do folículo dental e os fatores associados, a dificuldade de diferenciação 

entre lesão periapical, devido à necrose pulpar, e o folículo do germe do sucessor 

permanente, principalmente quando este está expandido (Wanderley; Guedes-Pinto, 

2006; Guedes-Pinto et al., 2007) e entre folículo dental aumentado e cistos e 

tumores odontogênicos (Kim, Ellis, 1993), deve torna-se mais objetiva. Ainda 

ressaltamos a importância do correto diagnóstico diferencial, pois os tratamentos 

para cada situação são diferentes: endodontia ou exodontia para necrose pulpar, 

terapia cirúrgica para cistos e tumores odontogênicos e controle radiográfico para 

expansão do folículo dental. Um correto diagnóstico pode evitar danos oclusais, 

estéticos e emocionais para o indivíduo. 

Com base neste dados, poderemos investigar o comportamento do folículo 

dental em outras situações, como a sua validade como auxiliar no diagnóstico 

diferencial de lesão periapical, de cistos e de tumores odontogênicos. Desta forma, 

auxiliar o cirurgião-dentista em sua clínica para a realização de um correto 

diagnóstico e tratamento. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 

1. O tamanho da imagem radiográfica do folículo dos germes de incisivos 

centrais superiores permanentes está relacionado com os estágios de 

Nolla e a reabsorção radicular do dente decíduo. Seu comportamento 

pode ser descrito pelas medidas da distância e da área, sendo 

diferentes para cada mês de idade. Além disso, podemos estimar os 

valores máximos do tamanho do folículo dental normal para as idades 

em meses através das equações propostas neste estudo; 

 

2. A presença de trauma nos incisivos centrais superiores decíduos está 

associada positivamente à expansão do folículo dos germes 

sucessores permanentes; 

 

3. Nas crianças que sofreram trauma dental, a luxação intrusiva nos 

incisivos centrais superiores decíduos está associada positivamente à 

expansão do folículo dos germes sucessores permanentes, assim 

como a idade entre 48 e 59 meses e a reabsorção radicular maior do 

que 2/3; no entanto, a reabsorção radicular atípica teve associação 

negativa à expansão do folículo dos germes sucessores permanentes; 

 

4. A expansão do folículo dos germes de incisivos centrais superiores 

permanentes pode ser uma ferramenta promissora para ser utilizada 

no diagnóstico auxiliar de trauma dental. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Declaro que fui devidamente esclarecida(o) sobre a pesquisa “AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA 

DA EXPANSÃO DO FOLÍCULO DO GERME DE INCISIVOS PERMANENTES SUPERIORES”, que 

será realizada pela aluna de graduação Laysa Yoshioka, pela aluna de pós-graduação Isabela 

Capparelli Cadioli e orientada pela Profa. Dra. Marcia Turolla Wanderley, na Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo, tendo como objetivo avaliar o aumento da capa que 

protege os dentes permanentes enquanto eles estão se formando no osso. 

Será realizada uma consulta para avaliar os dentes da frente da criança, onde serão feitas 

algumas perguntas sobre sua saúde, sendo realizado uma radiografia destes dentes, isto durará 

cerca de 20 minutos. 

A radiografia será realizada com um posicionador desinfetado, dentro de todas as medidas de 

segurança, como: uso de avental de chumbo, filme radiográfico e tempo de exposição adequados. 

Desta forma, os risco para a criança são mínimos. O desconforto é mínimo, mas podem ocorrer 

náuseas (ânsia) em alguns casos. A vantagem de ser realizada esta radiografia é a possibilidade de 

achar alguma alteração dentro do osso nesta região, como dentes a mais ou a menos, crescimento 

desordenado dos dentes e infeções, sendo encaminhado para tratamento. Além disto, haverá a 

contribuição do paciente para o conhecimento maior sobre o comportamento desta capa. 

Posteriormente, a criança será acompanhada pela pesquisadora e no Centro de Atendimento e 

Pesquisa de Traumatismo em Dentes Decíduos da Disciplina de Odontopediatria da FOUSP ou nas 

Clínicas da Disciplina de Odontopediatria até a erupção dos dentes anteriores permanentes. 

As pesquisadoras se responsabilizarão pela guarda da privacidade da criança e do 

responsável, estando à disposição para esclarecer qualquer dúvida pelos telefones: 3091 7835 e 

7814. Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia da USP (Av. Prof. Lineu Prestes, 2227; CEP 05508-000, São 

Paulo). 

A participação na pesquisa é voluntária, tanto o responsável como a criança que se recusar a 

se submeter aos exames, terá o direito de não participar, sem sofrer qualquer prejuízo. 

 

Eu, _____________________________________, de RG_____________________, autorizo o(a) 
menor ________________________________________________à participar da pesquisa e estou 
recebendo uma cópia deste termo. 
Assinatura do responsável: ____________________________________. 
São Paulo _______, de ______________________________ de 20__ . 
 
Agradeço à cooperação, 
 
________________________                                                            ______________________ 
Laysa Yoshioka                                                                                     Marcia Turolla Wanderley 
Nº USP 5745772                                                                                             CROSP 49086 
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APÊNDICE B – Ficha clínica e radiográfica para o grupo sem trauma 

 
Nome:____________________________________________________ No._______________ 
Data de nascimento:___/___/___   
Nome do acompanhante: _______________________________________________________ 
Oclusão anterior: 
Mordida aberta (  ) 
Sobressaliência acentuada (  ) 
Mordida topo a topo (  ) 
Mordida cruzada (  ) 
Normal (  )  
 
Observações Clínicas: (Paciente sem histórico de trauma) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações Radiográficas 

 Dente 52 Dente 51 Dente 62 Dente 61 
Reabsorção radicular 

fisiológica     

Reabsorção Patológica     
Alterações 

Perirradiculares     

Calcificação pulpar     
Altura do germe     
Nolla sucessor     

Endo     
Cisto dentígero     

Exodontia     
 

 

 

  

 52 51 61 62 
Normal     
Amarelo     
Cinza     
Marrom     
Róseo     
Mancha rosa     
Trinca de esmalte 
(trauma) 

    

Fratura de esmalte     
Fratura de esmalte e 
dentina 

    

Dente extruído     
Dente intruído     
Dente protuído     
Dente retruído     
Retração gengival     
Alveólise     
Fístula / Abscesso     

 52 51 61 62 
Normal     
Amarelo     
Cinza     
Marrom     
Róseo     
Mancha rosa     
Trinca de esmalte 
(trauma) 

    

Fratura de esmalte     
Fratura de esmalte e 
dentina 

    

Dente extruído     
Dente intruído     
Dente protuído     
Dente retruído     
Retração gengival     
Alveólise     
Fístula / Abscesso     
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APÊNDICE C – Ficha clínica e radiográfica para o grupo com trauma 

 
Nome:_____________________________________________Fone:___________ 
Data de nascimento:___/___/___  Idade___anos___meses   Dupla:___________ 
Data do trauma:___/___/___   Idade da criança no dia do trauma:____________ 
O que foi feito? ______________________________________________________ 

Primeiro atendimento na Clínica de Trauma:__/__/__ Tempo após o trauma:_____ 
 
Traumas anteriores:_____________ 
Data do trauma:___/___/___   Idade da criança no dia do trauma:____________ 
O que foi feito? ______________________________________________________ 

 
1- Observações Clínicas – Traumas anteriores: ___ 
Tempo após o trauma: ______meses  Idade da criança: ____________  

 Dente 51 Dente 61 
Tipo de Trauma   

Cor   
Lesão de cárie/ 
mancha branca   

Restauração   
Mobilidade/Contenção   

Retração gengival   
Bolsa periodontal   
Abscesso/Fístula   

Pólipo pulpar   
Gengivite   
Contato 

prematuro/Maloclusão   

 
1- Observações Radiográficas – Traumas anteriores: ___ 
Tempo após o trauma: ______meses  Idade da criança: ____________  

 Dente 51 Dente 61 
Reabsorção radicular 

fisiológica   

Reabs. Patológica   
Alt. Perirradiculares   
Calcificação pulpar   

Altura do germe   
Nolla sucessor   

Endo   
Cisto dentígero   

Exodontia   
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  - Observações Clínicas - Traumas de repetição: ___ 
Tempo após o trauma: ______meses  Idade da criança: ____________  
 

 Dente 51 Dente 61 
Tipo de Trauma   

Cor   
Lesão de cárie/ 
mancha branca   

Restauração   
Mobilidade   

Retração gengival   
Bolsa periodontal   

Gengivite   
Contato prematuro   

 
  - Observações Radiográficas - Traumas de repetição: ___ 
Tempo após o trauma: ______meses  Idade da criança: ____________  
 

 Dente 51 Dente 61 
Reabsorção radicular 

fisiológica   

Reabs. Patológica   
Alt. Perirradiculares   
Calcificação pulpar   

Altura do germe   
Nolla sucessor   

Endo   
Cisto dentígero   

Exodontia   
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

!
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