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RESUMO 
 

 

Kimura JS. Associação entre a ocorrência de reabsorção radicular externa e a perda 
precoce de incisivos decíduos traumatizados: estudo de coorte histórico [tese]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão 
Original. 

 

 

O trauma em dentes decíduos é uma ocorrência comum na infância, sendo a 

reabsorção radicular patológica (RRP) uma das sequelas observadas no próprio 

dente traumatizado. A proposta deste estudo de coorte histórico foi avaliar a 

associação entre a ocorrência de reabsorção radicular externa e a perda precoce de 

incisivos centrais superiores decíduos traumatizados. Um examinador treinado e 

calibrado avaliou as fichas clínicas, fotografias e radiografias de prontuários de 

pacientes atendidos no Centro de Pesquisa e Atendimento de Traumatismos em 

Dentes Decíduos da FOUSP de 1998 a 2016. Após critérios de inclusão e exclusão, 

521 prontuários foram analisados. Observou-se que 56,6% dos pacientes eram do 

sexo masculino, 54,7% tinham menos de 3 anos de idade e 30,7% tinham mordida 

aberta anterior e/ou sobressaliência no momento do trauma. A amostra deste estudo 

foi composta de 803 incisivos centrais superiores decíduos traumatizados, dos quais 

69,2% sofreram trauma de tecido periodontal. Observou-se em 56 dentes (7%) 

reabsorção fisiológica, 138 (17,2%) reabsorção relacionada à reparação óssea 

(RRR), 163 (20,3%) reabsorção relacionada à infecção (RRI) e 446 (55,5%) 

reabsorção relacionada à expansão do folículo do sucessor permanente (RREXP). A 

ocorrência de reabsorção radicular patológica foi de 93% dos dentes incluídos neste 

estudo. A RREXP apresentou as maiores médias de tempo entre a ocorrência do 

trauma e o diagnóstico da reabsorção e entre o diagnóstico da reabsorção e a perda 

do dente, 32,3 meses e 24,1 meses, respectivamente. Já em contrapartida a RRI foi 

a que apresentou as menores médias 12,8 meses e 5 meses, respectivamente. A 

associação entre as variáveis independentes e os desfechos foram avaliadas 

usando análises de regressão de Poisson que permitiram o cálculo dos valores de 

risco relativo (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%. Em relação ao 

desfecho perda precoce, a análise de regressão de Poisson multivariada no modelo 

hierárquico pré-definido indicou como fatores de risco a presença de mordida aberta 



e/ou sobressaliência (RR = 1,95; 1,20 – 3,18), traumas de tecido periodontal do tipo 

luxação (RR = 1,84; 1,03 – 3,31) ou luxação com deslocamento (RR = 2,37; 1,36 – 

4,12), reabsorção relacionada à reparação óssea (RR = 3,35; 1,17 – 9,55), 

reabsorção relacionada à infecção (RR = 7,55; 2,74 – 20,81) e a presença de 

necrose pulpar (RR = 2,35; 1,18 – 4,67). O tratamento endodôntico foi considerado 

fator de proteção (RR = 0,53; 0,36 – 0,77). Para o desfecho reabsorção desfavorável 

(RRR e RRI), a análise de regressão de Poisson multivariada indicou como fatores 

de risco trauma de tecido periodontal do tipo luxação (RR = 1,93; 1,20 – 3,09) e 

luxação com deslocamento (RR = 2,81; 1,80 – 4,38), traumas de tecido duro (RR = 

1,94; 1,21 – 3,12) e ter coloração dental cinza ou marrom (RR = 1,46; 1,09 – 1,95). A 

calcificação pulpar foi considerada fator de proteção (RR = 0,51; 0,38 – 0,69). 

Conclui-se que a ocorrência de reabsorção radicular externa patológica em incisivos 

centrais superiores decíduos traumatizados é alta, e que as reabsorções 

relacionadas à reparação óssea e à infecção são desfavoráveis ao ciclo fisiológico 

destes dentes, porém o prognóstico melhora com o tratamento endodôntico. 

 

 

Palavras-chave: Dente decíduo. Traumatismo dentário. Reabsorção da raiz. Perda 

dentária precoce. Estudo de coorte histórico. Reabsorção relacionada à reparação. 

Reabsorção relacionada à infecção. Reabsorção relacionada à expansão do folículo 

dental. 



ABSTRACT 
 

 

Kimura JS. Association between the occurrence of external root resorption and the 
premature loss of traumatized primary incisors: historical cohort study [thesis]. São 
Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2017. Versão 
Original. 

 

 

Trauma in primary teeth is a common occurrence in childhood, and the pathological 

root resorption (PRR) is one of the sequelae, which may be observed in the 

traumatized tooth itself. The purpose of this historical cohort study was to evaluate 

the association between the occurrence of external root resorption and the premature 

loss of traumatized primary upper central incisors. One trained and calibrated 

examiner evaluated the dental records, photographs and radiographs of patients 

attended at the Research and Clinical Centre of Dental Trauma in Primary Teeth of 

FOUSP from 1998 to 2016. After inclusion and exclusion criteria, 521 dental records 

were evaluated. It was observed that 56.6% of the patients were males, 54.7% were 

less than 3 years of age and 30.7% had anterior open bite and/or overjet at the time 

of trauma. The study sample was composed of 803 traumatized primary upper 

central incisors, of which 69.2% suffered periodontal trauma. It was observed in 56 

teeth (7%) physiological resorption, 138 teeth (17.2%) repair-related resorption 

(RRR), 163 teeth (20.3%) infection-related resorption (IRR) and 446 teeth (55.5%) 

expansion of dental sac-related resorption (EDSRR). The occurrence of pathological 

root resorption was 93% in the teeth included in this study. EDSRR presented the 

highest mean time between the occurrence of trauma and the diagnosis of 

resorption, and between the diagnosis of resorption and tooth loss, 32.3 months and 

24.1 months, respectively. On the other hand, IRR presented the lowest averages 

12.8 months and 5 months, respectively. The association between independent 

variables and outcomes was assessed after performance of Poisson regression 

analyses (regular or hierarchical model), which allowed the calculation of relative risk 

(RR) values and respective 95% confidence intervals. In relation to the premature 

tooth loss outcome, the multivariate Poisson regression analysis using the pre-

defined hierarchical model indicated as risk factors: presence of anterior open bite 

and/or overjet (RR = 1.95; 1.20 - 3.18), periodontal trauma such as luxation (RR = 



1.84; 1.03 - 3.31) or luxation with tooth displacement (RR = 2.37; 1.36 - 4.12), repair-

related resorption (RR = 3.35; 1.17 – 9.55), infection-related resorption (RR = 7.55; 

2.74 - 20.81) and presence of pulp necrosis (RR = 2.35; 1.18 – 4.67). Endodontic 

treatment was considered a protection factor (RR = 0.53; 0.36 - 0.77). Regarding the 

desfavorable resorption outcome (RRR and IRR), the multivariate Poisson regression 

analysis indicated as risk factors periodontal trauma such as luxation (RR = 1.93; 

1.20 - 3.09) and luxation with tooth displacement (RR = 2. 81; 1.80 - 4.38), hard 

tissue trauma (RR = 1.94; 1.21 - 3.12) and had grey or brown tooth colour (RR = 

1.46; 1.09 -1.95). Pulp calcification was considered a protection factor (RR = 0.51; 

0.38 -0.69). It is concluded that the occurrence of pathological external root 

resorption in traumatized primary upper central incisors is high, and repair-related 

and infection-related resorptions are unfavourable to the physiological cycle of these 

teeth, however the prognosis improves when endodontic treatment is performed. 

 

 

Keywords: Deciduous tooth. Tooth Injuries. Root resorption. Premature tooth loss. 

Hystorical cohort study. Repair related root resorption. Infection related root 

resorption. Expansion of dental sac-related resorption. 



SUMÁRIO 
 

 

1    INTRODUÇÃO ............................................................................................. 14 
2    REVISÃO DA LITERATURA ...................................................................... 16 

2.1 REABSORÇÃO SUPERFICIAL  .................................................................. 17 

2.2 REABSORÇÃO INFLAMATÓRIA ................................................................ 17 

2.3 REABSORÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO OU ANQUILOSE ........................... 18 
2.4 REABSORÇÃO ATÍPICA ............................................................................ 18 
3    PROPOSIÇÃO ............................................................................................ 20 
4    CASUÍSTICA - MATERIAL E MÉTODOS .................................................. 21 

4.1 O CENTRO DE PESQUISA E ATENDIMENTO DE TRAUMATISMO  

EM DENTES DECÍDUOS ........................................................................... 21 

4.2 SELEÇÃO DA AMOSTRA E COLETA DOS DADOS .................................. 21 

4.3 DEFINIÇÃO DOS DESFECHOS ................................................................. 23 

4.4 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES ................................... 26 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA ............................................................................. 31 
5    RESULTADOS ............................................................................................ 34 
5.1 ANÁLISE DESCRITIVA ............................................................................... 34 

5.2 INFLUÊNCIA DA REABSORÇÃO RADICULAR EXTERNA PATOLÓGICA 

NA PERDA PRECOCE DE INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES  

DECÍDUOS TRAUMATIZADOS .................................................................. 38 

5.3 FATORES ASSOCIADOS À REABSORÇÃO RADICULAR  

EXTERNA PATOLÓGICA NA PERDA PRECOCE DE INCISIVOS  

CENTRAIS SUPERIORES DECÍDUOS TRAUMATIZADOS ...................... 44 

6    DISCUSSÃO ............................................................................................... 51 
7    CONCLUSÕES ........................................................................................... 56 
      REFERÊNCIAS ........................................................................................... 57 

      APÊNDICES ................................................................................................ 63 

      ANEXOS ...................................................................................................... 65 

 
 



 
 

14 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

O traumatismo dentário é uma ocorrência comum na infância, com 

prevalência agregada de 23% (Aldrigui, 2012). Os incisivos centrais superiores, pela 

sua posição anterior no arco dental, são os dentes mais propensos a serem 

traumatizados (Borum; Andreasen, 1998; Wendt et al., 2010; Aldrigui, 2012; 

Piovesan et al., 2012; Siqueira et al., 2013). 

Com o passar do tempo, o dente decíduo traumatizado pode apresentar 

repercussões clínicas e/ou radiográficas (Borum; Andreasen, 1998; Flores et al., 

2007), no entanto, em alguns casos, o dente traumatizado pode permanecer 

assintomático até sua esfoliação fisiológica (Robertson et al., 1997; Holan, 2004; 

Wanderley et al., 2010; Agarwal et al., 2011; Malmgren et al., 2012). As 

repercussões podem estar relacionadas ao próprio trauma ou podem estar 

relacionadas à reparação da polpa e do ligamento periodontal, dentre as quais 

observamos os casos de reabsorções radiculares patológicas (Borum; Andreasen, 

1998; Flores et al., 2007; Wanderley et al., 2010; Kimura et al., 2014). 

As reabsorções radiculares patológicas (RRP) podem ocorrer na superfície 

externa da raiz do dente decíduo traumatizado podendo ser uma das causas de 

perda precoce (Cordeiro et al., 2011).  

A incidência de RRP varia em torno de 14,5% a 50% nos dentes decíduos 

traumatizados (Borum; Andreasen, 1998; Cardoso; Rocha, 2008), podendo também 

ser observada nos dentes adjacentes ao dente traumatizado. Neste caso, considera-

se que o dente sofreu o chamado trauma desconhecido que por muitas vezes os 

responsáveis ou a criança não sabem relatar seu envolvimento no traumatismo 

(Wanderley et al., 2010). 

Até o presente momento, a literatura apresenta estudos que demostram a 

incidência da reabsorção radicular externa patológica em dentes decíduos 

traumatizados e alguns de seus fatores associados (Borum; Andreasen, 1998; 

Holan, 2004; Cardoso; Rocha, 2008; Santos et al., 2011; Holan; Yodko, 2015; 

Lauridsen et al., 2017a; Lauridsen et al., 2017b; Lauridsen et al., 2017c), porém até 

o presente momento não há na literatura estudos que avaliem a influência destas 

reabsorções no ciclo fisiológico do incisivo superior decíduo traumatizado. 
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Portanto, torna-se relevante a realização deste estudo para avaliar a 

associação entre a ocorrência de reabsorção radicular externa e a perda precoce de 

incisivos decíduos traumatizados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Normalmente, o dente decíduo sofre reabsorção radicular fisiológica (rizólise) 

de forma gradativa e intermitente, mesmo na ausência do sucessor permanente, 

culminando em sua esfoliação (Kronfeld, 1932; Obersztyn, 1963; Consolaro et al., 

2005). Já os dentes decíduos traumatizados podem esfoliar espontaneamente ou 

apresentar reabsorção fisiológica retardada ou acelerada (Borum; Andreasen, 1998). 

Anatomicamente, a presença de pré-cemento e pré-dentina atuam como 

mecanismo de proteção às reabsorções dentárias. No entanto, quando o dente sofre 

alguma injúria que remova esta proteção, somada à presença de inflamação pulpar 

ou periodontal, ocorre a reabsorção radicular patológica (Trope, 2002; Darcey; 

Qualtrough, 2013). 

A imagem radiográfica da reabsorção radicular patológica (RRP) é observada 

como uma perda progressiva da superfície radicular de forma centrípeta, ou seja, da 

periferia em direção ao interior do dente, sendo que quando associada à infecção, a 

reabsorção ocorre de forma rápida, irregular e apresenta destruição óssea; e quando 

não associada à infecção, ocorre de forma lenta e apresenta formação óssea (Flores 

et al., 2007; Consolaro, 2005; Wanderley et al., 2010; Feldens; Kramer, 2013). 

A RRP pode estar relacionada à presença de infecção, à reparação óssea ou 

ainda pode estar associada à expansão do folículo dental do sucessor permanente 

(Ravn, 1968; Levine, 1982; Flores et al., 2007; Holan, 2004; Cardoso; Rocha, 2008; 

Wanderley et al., 2010; Feldens; Kramer, 2013). 

Na literatura, encontram-se várias nomenclaturas para as reabsorções 

radiculares patológicas sendo usualmente consideradas a reabsorção superficial, 

reabsorção inflamatória, reabsorção por substituição (Andreasen; Hjorting-Hansen, 

1966; Flores et al., 2007) e reabsorção atípica (Wanderley et al., 2010; Santos et al., 

2011; Feldens; Kramer, 2013). A seguir serão descritas as reabsorções citadas. 
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2.1 REABSORÇÃO SUPERFICIAL  

 

 

A reabsorção superficial normalmente é decorrente de traumatismos de baixa 

intensidade como as concussões e subluxações. Esta reabsorção é observada na 

região apical e quando na presença de processo inflamatório de baixa intensidade e 

na ausência de novo trauma, apresenta capacidade de neoformação de cemento e 

fibras de ligamento periodontal nas áreas reabsorvidas. Podemos dizer então que o 

processo inflamatório envolvido é transitório e auto-limitante e que ocorre na 

ausência de infecção. Clinicamente nenhuma alteração é observada e 

radiograficamente, quando visíveis, são observadas pequenas ”escavações” na 

parede lateral ou apical da superfície radicular com manutenção da lâmina dura e 

sem aumento de espaço pericementário. O prognóstico desta reabsorção é 

favorável e o tratamento é o acompanhamento clínico e radiográfico do dente 

afetado (Andreasen, 1985; Ne et al., 1999; Wanderley et al., 2010; Santos et al., 

2011). 

 

 

2.2 REABSORÇÃO INFLAMATÓRIA  

 

 

A reabsorção inflamatória possui prevalência de 4% a 48,9% (Kenwood; Seow, 

1989; Borum; Andreasen, 1998; Holan, 2004; Cardoso; Rocha, 2008; Holan; Yodko, 

2017), sendo decorrente de traumas periodontais de maior intensidade, como a 

luxação lateral e intrusão. Esta sequela tem caráter progressivo devido presença de 

processo inflamatório de origem pulpar ou periodontal, e caso este processo 

inflamatório não seja eliminado, pode acarretar no estabelecimento de infecção 

(Andreasen, 1985; Ne et al., 1999; Flores et al., 2007; Santos et al., 2011; Qassem 

et al., 2015). 

Clinicamente, os dentes com este tipo de reabsorção podem apresentar 

alteração de cor cinza, presença de fístula e, dependendo da extensão da 

reabsorção, mobilidade dentária. Radiograficamente, observa-se aumento de 

espaço pericementário e perda da lâmina dura, além de radiolucidez periapical 

devido perda de tecido ósseo subjacente e superfície radicular (Andreasen, 1985; 
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Ne et al., 1999; Santos et al., 2011; Ashkenazi et al., 2012). Esta reabsorção pode 

ser observada na região apical, lateral ou cervical da superfície radicular. Nos casos 

onde a reabsorção é observada em estágio inicial, o prognóstico é favorável pois é 

possível a realização de tratamento endodôntico, já nos casos de reabsorções 

avançadas o prognóstico se torna desfavorável, sendo indicado exodontia do 

elemento afetado (Wanderley et al., 2010; Santos et al., 2011). 

 

 

2.3 REABSORÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO OU ANQUILOSE  

 

 

A reabsorção por substituição ou anquilose apresenta prevalência de 0,8% 

(Borum; Andreasen, 1998), sendo caracterizada pela fusão entre o osso alveolar e a 

superfície radicular do dente traumatizado. Nestes casos, o traumatismo causa dano 

irreversível ao ligamento periodontal, como nos casos de avulsão seguidos de 

reimplante dentário na ausência de infecção. Clinicamente observa-se imobilidade e 

infra-oclusão do elemento envolvido, e em alguns casos pode apresentar som 

metálico como resposta a teste de percussão. Radiograficamente, o espaço 

pericementário desaparece por completo impossibilitando a visualização do limite 

entre osso alveolar e a superfície radicular. O prognóstico desta reabsorção é 

favorável e geralmente nenhum tratamento é necessário, exceto nos casos de 

retenção prolongada do dente decíduo onde a exodontia é indicada (Andreasen, 

1985; Borum; Andreasen, 1998; Ne et al., 1999; Wanderley et al., 2010; Santos et 

al., 2011). 

 

 

2.4 REABSORÇÃO ATÍPICA  

 

 

A reabsorção radicular atípica (RA) em dentes decíduos é um achado 

radiográfico comum, onde o dente afetado permanece assintomático até sua 

esfoliação (Andreasen, 1985; Ne et al., 1999; Wanderley et al., 2010; Santos et al., 

2011). O traumatismo dentário é considerado fator etiológico, sendo os traumas 
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periodontais de menor intensidade os mais favoráveis ao desenvolvimento de RA 

(Santos et al., 2011; Holan et al., 2015). 

A prevalência da RA é de 8,8% (Holan et al., 2015) e além da nomenclatura 

reabsorção atípica, podemos encontrar o uso dos termos “reabsorção lateral em teto 

de igreja” ou “cone de sorvete” (Wanderley et al., 2010; Santos et al., 2011; Feldens; 

Kramer, 2013). 

Este tipo de reabsorção é auto limitante e não está associado à necrose pulpar, 

ou seja, sem infecção, sendo caracterizada por reabsorção com formato 

circunferencial ou cônico, envolvendo na maioria das vezes o terço apical e médio 

radicular, com formação óssea para compensar as áreas de reabsorção. 

Geralmente, estes casos possuem prognóstico favorável, sendo indicado tratamento 

conservador, ou seja, acompanhamento clínico e radiográfico (Borum; Andreasen, 

1998; Holan, 2004; Wanderley et al., 2010; Santos et al., 2011; Holan; Yodko, 2015). 

Ainda dentro deste grupo de reabsorções, encontra-se na literatura a 

reabsorção apical arredondada e a reabsorção decorrente da expansão do folículo 

dentário do sucessor permanente. 

A reabsorção apical arredondada é assintomática e radiograficamente é 

observada como um arredondamento apical regular com formação óssea e sem 

perda de lâmina dura e espaço pericementário (Wanderley et al., 2010). 

A reabsorção associada à expansão do folículo possui prevalência de 37% 

(Holan, 2004). Clinicamente, o dente permanece assintomático, e radiograficamente, 

a raiz do dente decíduo é reabsorvida de acordo com a forma do contorno do folículo 

expandido. O prognóstico desta reabsorção é favorável e não requer tratamento, 

somente acompanhamento clínico e radiográfico até esfoliação do dente decíduo 

(Wanderley et al., 2010; Santos et al., 2011). 
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

Hipótese: 
A perda precoce de incisivos superiores decíduos traumatizados deve ser 

maior nos casos de reabsorção relacionada à infecção em relação às reabsorções 

relacionadas à reparação óssea e às reabsorções relacionadas à expansão de 

folículo. 

A ocorrência de reabsorção radicular externa patológica em casos de trauma 

em dentes decíduos deve ser frequente. 

A reabsorção relacionada à infecção deve estar associada ao trauma em 

tecido periodontal de alta severidade, ter maior necessidade de tratamento invasivo 

e pior prognóstico. 

A reabsorção relacionada à reparação óssea deve estar relacionada a trauma 

em tecido periodontal de baixa severidade, não necessitar de tratamento invasivo e 

ter melhor prognóstico. 

A reabsorção relacionada à expansão de folículo do sucessor permanente 

deve estar relacionada à qualquer tipo de trauma, não necessitar de tratamento 

invasivo e ter melhor prognóstico. 

 

Objetivo Primário: 
Avaliar a influência da ocorrência das reabsorções radiculares externas 

patológicas no prognóstico do incisivo superior decíduo traumatizado.  

 

Objetivo Secundário: 
Avaliar a ocorrência e fatores associados à reabsorção radicular externa 

patológica em incisivos centrais superiores decíduos traumatizados. 

Determinar o tempo de desenvolvimento das reabsorções radiculares 

externas patológicas em incisivos centrais superiores decíduos traumatizados. 
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4 CASUÍSTICA-MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

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

com CAAE: 21828313.1.0000.0075, número dos pareceres de aprovação 428.724 

(Anexo A) e emendas 1.167.929 e 1.981.752 (Anexo B e C). 

Durante a execução do trabalho, foram realizadas emendas para atualização 

de número de prontuários e cronograma. 

 

 

4.1  O CENTRO DE PESQUISA E ATENDIMENTO DE TRAUMATISMO EM 

DENTES DECÍDUOS 

 

 

O Centro de Pesquisa e Atendimento de Traumatismo em Dentes Decíduos 

da Disciplina de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo (FOUSP) foi fundado em 1998 pela Profa Dra Marcia Turolla Wanderley e 

desde então é coordenado pela mesma. O atendimento dos pacientes é realizado 

por estagiários voluntários que envolvem cirurgiões dentistas, alunos de graduação 

e pós-graduação. Os pacientes são atendidos gratuitamente e recebem tratamento e 

acompanhamento clínico e radiográfico do dente decíduo traumatizado até sua 

esfoliação e erupção do sucessor permanente. Pacientes que necessitam de 

atendimento odontológico em outros dentes, como por exemplo tratamento de 

lesões de cárie, são encaminhados para clínica de graduação, cursos de 

especialização ou grupos de pesquisa. Atualmente o arquivo de fichas possui em 

torno de 2750 prontuários. 

 

 

4.2  SELEÇÃO DA AMOSTRA E COLETA DE DADOS 

 

 

A amostra deste estudo de coorte histórico foi composta pelos prontuários de 

pacientes atendidos na clínica de Traumatismo em Dentes Decíduos no período de 

1998 a 2016, totalizando 2700 prontuários. 
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A autorização para utilização destes prontuários encontra-se na seção de 

apêndices (Apêndice A e B). Os pesquisadores se responsabilizaram pela guarda da 

privacidade da criança e dos responsáveis. 

Para seleção e avaliação padronizada dos prontuários, um examinador (JSK) 

foi treinado e calibrado por um expert (MTW) no assunto. O material utilizado no 

treinamento do examinador foi composto de fotografias, radiografias e fichas clínicas 

de pacientes atendidos no Centro de Trauma em Dentes Decíduos. O cálculo da 

concordância intra-examinador foi realizado para algumas variáveis e após 2 

semanas, 10% dos prontuários foram reavaliados. A concordância foi calculada pelo 

teste de Cohen’s Kappa. 

Os critério de elegibilidade considerados para escolha dos prontuários foram: 

ser paciente da Clínica de Trauma em Dentes Decíduos da FOUSP, presença de 

histórico de traumatismo em um ou dois incisivos centrais superiores decíduos, 

presença de sequelas clínicas e/ou radiográficas que sugerissem a ocorrência de 

algum trauma desconhecido, tais como: alteração de cor, calcificação pulpar, 

reabsorção interna, reabsorção radicular externa patológica, fístula, abscesso, lesão 

periapical e patologia ósseo-gengival. 

A seleção da amostra foi realizada através dos seguintes critérios de inclusão 

e exclusão: 

Critérios de inclusão: prontuários de pacientes com pelo menos um dos 

incisivos centrais superiores decíduos com mais de 1/3 de raiz no primeiro exame 

radiográfico realizado na Clínica de Trauma em Dentes Decíduos e que no último 

acompanhamento pelo menos um dos incisivos centrais superiores decíduos 

estivesse ausente ou que radiograficamente apresentasse menos de 1/3 de raiz 

remanescente (próximo à esfoliação), ou que apresentasse seu sucessor 

permanente erupcionado ou em processo de erupção. 

Critérios de exclusão: prontuários com dados incompletos, prontuários de 

pacientes com alterações sistêmicas e/ou alterações motoras, prontuários de 

pacientes com os incisivos centrais superiores decíduos com lesões de cárie ou 

restaurações envolvendo mais da metade da coroa do dente, prontuários de 

pacientes com histórico de avulsão ou fratura radicular dos dois incisivos centrais 

superiores, prontuários de pacientes que não apresentassem ou que tivessem 

intervalo maior que um ano entre as consultas de acompanhamento clínico e 

radiográfico e prontuários de pacientes que pelo tipo de trauma tiveram, nos dois 
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incisivos centrais superiores, terapia endodôntica ou exodontia realizada em outro 

local ou no próprio Centro de Trauma em Dentes Decíduos. 

Foram considerados prontuários com dados incompletos quando os dados 

relacionados ao traumatismo estavam incompletos e não era possível entrar em 

contato com o responsável pelo paciente para verificação destas informações.  

Os materiais utilizados para coleta dos dados foram: 

• Fotografias dos dentes; 

• Radiografias oclusal modificada e /ou periapical; 

• Negatoscópio de mesa; 

• Anotações presentes nas fichas clínicas dos pacientes. 

Os exames fotográficos e radiográficos são rotineiramente realizados nos 

pacientes do Centro de Trauma em Dentes Decíduos durante o acompanhamento 

dos dentes decíduos traumatizados até a formação radicular completa de seus 

sucessores permanentes. O exame radiográfico é importante tanto para o 

diagnóstico das lesões traumáticas quanto na detecção de sequelas no próprio 

dente decíduo e no sucessor permanente.  

As fotografias dos pacientes atendidos durante o período de 1998 à 2007 

foram tiradas em câmera reflex analógica para fotos intra orais e macro fotografia 

(Câmera fotográfica profissional Kyocera Yashica Dental Eye II, Reflex + macro 

100), reveladas em formato de slide e armazenadas nos prontuários dos pacientes. 

A partir de 2007, passou-se a utilizar uma câmera digital (Canon, EOS, Digital Rebel 

XTi) e as fotografias passaram a ser armazenadas na memória de computador em 

pastas identificadas com nome do paciente e data de atendimento. 

As radiografias são identificadas, com nome do paciente e data de 

atendimento, e armazenadas nos prontuários dos pacientes. 

Os dados coletados foram tabulados em planilha do programa Microsoft® 

Excel® para Mac 2011 (Version 14.1.0) para posterior análise. 

 

 

4.3  DEFINIÇÃO DOS DESFECHOS 

 

 

A unidade experimental do estudo foi o dente: incisivo central superior 

decíduo traumatizado. Portanto foram excluídos da amostra: dentes com lesões de 
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cárie ou restaurações envolvendo mais da metade da coroa dental, dentes com 

trauma do tipo avulsão ou fratura radicular, dentes sem acompanhamento ou que o 

intervalo entre as consultas de acompanhamento foi maior que um ano, e dentes 

que pelo tipo de trauma tiveram terapia endodôntica ou exodontia realizada em outro 

local ou no próprio Centro de Trauma em Dentes Decíduos. 

O desfecho primário deste estudo foi relacionado à perda precoce do incisivo 

superior decíduo traumatizado com reabsorção radicular externa patológica. 

Para facilitar a análise deste desfecho, as reabsorções encontradas na 

literatura foram reagrupadas da seguinte maneira: reabsorção fisiológica, reabsorção 

relacionada à reparação óssea (Figura 4.1), reabsorção relacionada à infecção 

(Figura 4.2) e reabsorção relacionada à expansão do folículo (Figura 4.3).  

No grupo reabsorção relacionada à reparação óssea foram consideradas as 

reabsorções do tipo superficial e atípicas (exceto a reabsorção relacionada à 

expansão de folículo), e no grupo reabsorção relacionada à infecção foram 

consideradas as reabsorções inflamatórias. 

Para este desfecho foram considerados os dentes com reabsorções 

relacionadas à infecção, reabsorções relacionadas à reparação óssea e reabsorções 

relacionadas à expansão do folículo em comparação aos dentes com reabsorção 

fisiológica. 

O desfecho secundário foi relacionado à avaliação da ocorrência da 

reabsorção radicular externa patológica e de seus fatores associados em incisivo 

central superior decíduo traumatizado. Para este desfecho, a reabsorção 

relacionada à infecção e a reabsorção relacionada à reparação óssea foram 

consideradas reabsorções desfavoráveis, e a reabsorção fisiológica e a reabsorção 

relacionada à expansão do folículo dental foram consideradas como reabsorções 

favoráveis. Esse novo reagrupamento foi realizado com base no resultado 

encontrado no desfecho primário. 
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Figura 4.1 - Reabsorções relacionadas à reparação óssea: Reabsorção “cone de sorvete” ou “teto de 
igreja” dentes 51 e 61 (a); reabsorção circunferencial dente 61 (b); reabsorção 
arredondada dente 51 (c); reabsorção superficial dente 51 (d) 

 
 

         
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Centro de Traumatismo em Dentes Decíduos da FOUSP 
 

 
Figura 4.2 - Reabsorções relacionadas à infecção: Reabsorção irregular lateral dentes 51 e 61 (a); 

reabsorção irregular apical 51 (b) 
 
 

               
 
Fonte: Centro de Traumatismo em Dentes Decíduos da FOUSP 
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Figura 4.3 - Reabsorção relacionada à expansão do folículo do sucessor permanente (dentes 51 e 

61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Centro de Traumatismo em Dentes Decíduos da FOUSP 
 

 

4.4  DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES 
 

 

As variáveis independentes foram divididas em três níveis (criança, trauma e 

dente) conforme detalhado a seguir: 

- Variáveis relacionadas à criança: sexo, idade do paciente no trauma, idade 

da criança no diagnóstico de reabsorção, oclusão do paciente no trauma e relato de 

dor espontânea. 

- Variáveis relacionadas ao traumatismo dental: tipo de lesão nos tecidos de 

suporte do dente – trauma periodontal, tipo de lesão dos tecidos duros do dente – 

trauma dental, trauma desconhecido, tipo de trauma dental, severidade do 

traumatismo dentário, trauma repetido, deslocamento, tempo decorrido entre a 

ocorrência do traumatismo e o diagnóstico. 

- Variáveis relacionadas ao dente: mobilidade dentária, cor do dente, 

calcificação pulpar, espaço pericementário aumentado (EPC), necrose pulpar, 

patologia ósseo-gengival, tipo de reabsorção radicular externa. 

As descrições das variáveis independentes encontram-se nos quadros 4.1, 

4.2 e 4.3. 
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Quadro 4.1 – Variáveis explicativas relacionadas à criança 
 

Variáveis relacionadas à 
criança Descrição da variável 

Sexo 
Feminino  

Masculino 

Idade da criança no trauma Em anos e meses 

Idade da criança no 

diagnóstico da reabsorção 
Em anos e meses 

Oclusão da criança no 
diagnóstico (visível em 
fotografias até 3 meses da 
ocorrência do trauma ou 
descrito na ficha clínica) 
 

Normal – presença de contato entre as bordas incisais dos 
incisivos centrais inferiores tocando a superfície palatina dos 
incisivos centrais superiores (Foster; Hamilton, 1969). 
 
Mordida aberta anterior – ausência de contato vertical entre 
os dentes superiores e inferiores (da Silva Filho et al., 1991) 
 
Sobremordida acentuada – a margem incisal dos dentes 
superiores ultrapassa verticalmente a margem incisal do 
dentes inferiores, cobrindo mais que 50% desse dentes 
(Valente; Mussolino, 1989; Adair et al., 1995)  
 
Topo a topo – oclusão da borda incisal dos incisivos 
superiores com a borda incisal dos incisivos inferiores (Adair 
et al., 1995) 
 
Mordida cruzada anterior - o arco dentário inferior contém 
por completo o arco dentário superior (Silva Filho et al., 
2003) 
 
Sobressaliência acentuada - distância entre as bordas 
incisais dos incisivos centrais inferiores e superiores maior 
que 3 mm no sentido horizontal (Emmerich et al., 2004) 
 
Sem dado – dado não possível de ser coletado por falta de 
fotografia clínica mostrando a oclusão da criança ou 
anotação na ficha clínica no momento do diagnóstico. 

 

Dentição incompleta – pacientes bebês, sem os dentes 
erupcionados para avaliar oclusão 

Relato de dor espontânea 
Não  

Sim 
 
Fonte: o autor 
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Quadro 4.2 – Variáveis explicativas relacionadas ao traumatismo dental 
 

Variáveis relacionadas ao 
trauma 

Descrição da variável 
 

Tipo de lesão dos tecidos 
duros do dente (Flores et al., 

2007) 
 

Trinca de esmalte - fratura incompleta do esmalte 
 
Fratura de esmalte - perda de estrutura envolvendo somente 
esmalte  
 
Fratura de esmalte e dentina - perda de estrutura envolvendo 
esmalte e dentina 
 
Fratura de esmalte e dentina com exposição pulpar - perda 
de estrutura envolvendo esmalte, dentina com exposição 
pulpar 
 
Fratura coronorradicular – fratura envolvendo esmalte, 
dentina e cemento continuando na porção radicular 
 
Fratura radicular – fratura de dentina, cemento e polpa na 
porção radicular 
 

Tipo de lesão nos tecidos de 
suporte do dente 

(modificando Flores et al., 
2007) 

 
 

Concussão – trauma de pequena intensidade; dente não 
apresenta mobilidade e alteração de posição 
 
Subluxação – trauma de baixa a moderada intensidade; 
dente não apresenta mobilidade e alteração de posição 
 
Luxação – trauma de moderada a alta intensidade; dente 
apresenta mobilidade mas sem mudança de posição 
 
Luxação lateral – trauma de moderada a alta intensidade; 
dente pode ou não apresentar mobilidade e estar deslocado 
para vestibular, palatina, mesial ou distal 
 
Luxação intrusiva - dente deslocado de forma parcial ou total 
para o interior do alvéolo 
 
Luxação extrusiva - dente deslocado no sentido axial, com 
saída parcial do alvéolo 
 
Avulsão - deslocamento total do dente para fora do alvéolo 
 

continua  



 
 

29 

conclusão 

Variáveis relacionadas ao 
trauma Descrição da variável 

Tipo de Trauma dental 

 

Tecidos duros (trinca de esmalte, fratura de esmalte, fratura 
de esmalte e dentina, fratura de esmalte, dentina com 
exposição pulpar, fratura coronorradicular, fratura radicular)  
 

Tecidos de suporte (concussão, subluxação, luxação, 
luxação lateral, luxação intrusiva, luxação extrusiva e 
avulsão) 
 

Misto (trauma do tecido duro do dente associado a trauma 
de tecidos de suporte) 
 
Desconhecido (dente sem história de trauma mas com 
sequelas que sugerem a ocorrência de algum trauma prévio, 
tais como alteração de cor, calcificação pulpar, reabsorção 
interna, reabsorção radicular externa com formação óssea, 
reabsorção radicular externa com perda óssea, fístula, 
abscesso, lesão periapical e patologia ósseo-gengival) 
(Aldrigui, 2009) 
 

Severidade do traumatismo 
dental (modificando de 
Glendor et al., 1996) 

Não complicados ou baixa severidade: traumas sem 
envolvimento de tecido pulpar (fratura de esmalte, fratura de 
esmalte e dentina, fratura radicular no terço apical e fratura 
radicular no terço médio); e traumas periodontais sem 
deslocamento dental (concussão e subluxação) 
 
Complicados ou alta severidade: traumas com envolvimento 
pulpar (fratura de esmalte, dentina e exposição pulpar e 
fraturas coronorradiculares com exposição pulpar, fratura 
radicular no terço cervical); e traumas periodontais com 
deslocamento dental (luxação lateral, luxação intrusiva, 
luxação extrusiva e avulsão) 
 
Média severidade: somatória de dois traumas de baixa 
intensidade; traumas tipo luxação 

 

Traumas repetidos 
Não  

Sim 

Deslocamento 
Sem deslocamento 

Com deslocamento 
Tempo decorrido entre o 
trauma e o diagnóstico 

Em dias e em meses 

Média em meses 
 
Fonte: o autor 
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Quadro 4.3 – Variáveis explicativas relacionadas ao dente traumatizado 
 
 

Variáveis relacionadas ao dente 
 

Descrição da variável 
 

Mobilidade dentária  

Sim (mobilidade descrita na ficha clínica a 

qualquer momento) 

Não 

Não sabe (não descrito na ficha clínica) 

Cor do dente 

Branco 

Amarelo  

Cinza 

Marrom 

Rosa 

Não registrado  

Alteração de cor 

Não 

Sim 

Não registrado 

Calcificação pulpar 
Não  

Sim 

Espaço pericementário (EPC) aumentado 
Não  

Sim 

Necrose pulpar (Aldrigui et al., 2013) 

Fístula  

Abscesso 

Lesão periapical 

Reabsorção radicular externa irregular apical 

com perda óssea e presença de área 

radiolúcida 

Cisto radicular (Carvalho, 2013) 
Não 

Sim 

Patologia ósseo-gengival (Kimura et al., 

2016) 

Não  

Sim 

continua 
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conclusão 

Variáveis relacionadas ao dente Descrição da variável 

Tipo de reabsorção radicular externa 

Reabsorção fisiológica: ausência de reabsorção 
patológica durante todo ciclo do dente 
 
Reabsorção relacionada à infecção: reabsorção 
radicular de rápida progressão associada a 
sinais de necrose (Lauridsen et al., 2017a) 
 
Reabsorção relacionada à reparação óssea: 
reabsorção radicular não-agressiva com 
aparência normal do ligamento periodontal 
(Lauridsen et al., 2017a) 
 
Reabsorção relacionada à anquilose: espaço 
pericementário normal substituído por osso 
alveolar, associado a contorno radicular 
desigual (Lauridsen et al., 2017a) 
 
Reabsorção relacionada à expansão do folículo 
dental: reabsorção associada à expansão do 
folículo dental do sucessor permanente (Holan, 
2004) 

 

 
Fonte: o autor 
 

 

4.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

Para avaliar a influência da ocorrência de reabsorção radicular externa 

patológica na perda precoce do incisivo central superior decíduo (desfecho 

principal), primeiramente foram realizadas análises univariadas de regressão de 

Poisson das variáveis independentes para obter os valores de risco relativo (RR) e 

intervalo de confiança de 95% (IC 95%). As variáveis independentes foram 

separadas por blocos da seguinte maneira: bloco 1 (variáveis relacionadas à 

criança), bloco 2 (variáveis relacionadas ao trauma), bloco 3 (variáveis decorrentes 

do trauma) e bloco 4 (tratamentos realizados em decorrência de alguma sequela do 

trauma). 
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Posteriormente, a análise múltipla foi conduzida utilizando estrutura 

hierárquica conceitual (Victora et al., 1997) na qual as variáveis significantes nos 

níveis hierárquicos mais distais (p < 0,05) foram colocadas no modelo com o bloco 

mais mesial, independentemente da variável reter ou não a significância após o 

ajuste. O modelo conceitual utilizado nesta análise está apresentado na figura 4.4. 

Para avaliar o desfecho secundário reabsorção radicular externa patológica, 

as reabsorções foram separadas em dois grupos: reabsorção radicular externa 

favorável (reabsorção fisiológica e reabsorção relacionada à expansão de folículo do 

sucessor permanente) e reabsorção radicular externa desfavorável (reabsorção 

relacionada à reparação óssea e reabsorção relacionada à infecção), devido ao 

resultado encontrado no primeiro desfecho. Realizou-se análise de regressão de 

Poisson univariada para avaliar a associação [Risco Relativo (RR) e respectivo 

intervalo de confiança de 95% (IC)] com as variáveis independentes. Para essa 

análise as variáveis foram divididas em três níveis – criança, traumatismo dental e 

dente. 

Em seguida, o modelo múltiplo foi realizado através da seleção das variáveis 

que foram consideradas importantes de acordo com a plausibilidade biológica ou 

que atingiram 20% de significância na análise univariada. Essas variáveis foram 

testadas na regressão múltipla e as que apresentaram valor de p<0,05, calculado 

pelo teste de Wald, foram mantidas no modelo múltiplo. Para a análise estatística 

utilizou-se o programa STATA 13.0 (Stata Corp, College Station, USA). O nível de 

significância para todas as análises foi ajustado em 5%. 
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Figura 4.4 – Modelo conceitual hierárquico das variáveis independentes utilizadas na análise de 
Regressão de Poisson  

 

 
 

Fonte: o autor 
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5 RESULTADOS 

 

 

O valor de kappa para reprodutibilidade intra-examinador foi de 0,814 

considerando os tipos de reabsorção radicular externa patológica. Os casos de 

divergência, foram discutidos com o expert em traumatismo em dentes decíduos até 

chegarem a um consenso. 

 

 

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

 

O fluxograma abaixo mostra como foi realizada a seleção da amostra deste 

estudo (figura 5.1). 

 
Figura 5.1 – Seleção da amostra 

 

 
 

Fonte: o autor 
 

 

Dos 2700 prontuários avaliados, 766 não eram elegíveis por apresentarem 

trauma em outro dente a não ser o incisivo central superior decíduo ou por 

2700	prontuários	

1934	prontuários	elegíveis	

521	prontuários	incluídos	
(1042	dentes)	

803	dentes	
incluídos	

239	dentes	
excluídos	

1413	prontuários	excluídos	

766	prontuários	não	elegíveis	
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apresentarem os dois incisivos centrais superiores decíduo com mais de 2/3 de raiz 

reabsorvidos.  

Dos 1934 prontuários elegíveis para o estudo, 1413 foram excluídos. A 

distribuição dos prontuários de acordo com o motivo de exclusão encontra-se no 

quadro 5.1. 

 

 
Quadro 5.1 – Distribuição dos prontuários por motivo de exclusão do estudo 

 
Motivo da exclusão do prontuário n 

Avulsão 100 
Cárie dental 75 
Dente ausente/ raiz <1/3 298 
Indicação de endodontia 36 
Indicação de exodontia 42 
Sem acompanhamento 154 
Dados incompletos 307 
Outros 36 
Mais de um motivo 365 
Total 1413 

 
Fonte: o autor 

 

Dos 521 prontuários selecionados, 803 incisivos centrais superiores decíduos 

traumatizados foram incluídos compondo a amostra deste estudo. O quadro 5.2 

apresenta os motivos de exclusão dos dentes avaliados. 

 
 

Quadro 5.2 – Distribuição dos dentes por motivo de exclusão da amostra 
 

Motivo da exclusão do dente n 
Avulsão 50 
Cárie dentária 4 
Dente ausente/ raiz <1/3 30 
Indicação de endodontia 60 
Indicação de exodontia 35 
Sem acompanhamento 28 
Sem trauma 16 
Outros 16 
Total 239 

 
Fonte: o autor 
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A tabela 5.1 mostra a distribuição dos pacientes em relação ao sexo e idade 

no momento do trauma dental. Observa-se que houve pequena diferença percentual 

na distribuição dos pacientes em relação ao sexo, sendo 295 (56,6%) do sexo 

masculino e 226 (43,4%) do sexo feminino. Em relação à idade no momento do 

trauma, a maioria dos pacientes (54,7%) tinha menos de 3 anos de idade e apenas 

9% dos pacientes tinham mais de 5 anos de idade. 

 

 
Tabela 5.1 – Distribuição dos pacientes em relação a faixa etária no traumatismo dental e sexo  

 
 

 Sexo Total 

Faixa etária Feminino 
n (%) 

Masculino 
n (%) 

n (%) 

0 – 2 anos e 11 meses 130 (57,5) 155 (52,6) 285 (54,7) 

3 anos – 4 anos e 11 meses 83 (36,7) 106 (35,9) 189 (36,3) 

5 anos ou + 13 (5,8) 34 (11,5) 47 (9) 

Total 226 (100) 295 (100) 521 (100) 

 
Fonte: o autor 

 

 

Em relação à oclusão no momento do trauma, 160 (30,7%) dos pacientes 

tinham mordida aberta e/ou sobressaliência, 101 (19,3%) apresentavam oclusão 

normal e 31 (6%) apresentavam outros tipos de alteração oclusal. A maioria dos 

pacientes, 229 (44%), não tinham registro deste dado anotados no prontuário ou não 

foi possível coletar o dado avaliando as fotografias. 

Em relação ao tipo de trauma, 143 (17,8%) dentes sofreram trauma de tecido 

duro, 556 (69,2%) dentes sofreram trauma de tecido periodontal e 104 (13%) dentes 

sofreram trauma misto (dental e periodontal ao mesmo tempo). 

A ocorrência de reabsorção radicular patológica em incisivos centrais 

superiores decíduos traumatizados selecionados para este estudo foi de 93%, sendo 

que a maioria dos dentes apresentaram reabsorção relacionada à expansão do 

folículo dentário quando comparada com as outras reabsorções como mostra o 

quadro 5.3.  
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Quadro 5.3 – Distribuição dos dentes por tipo de reabsorção radicular externa 
 

Tipo de reabsorção n (%) 
Fisiológica 56 (7) 

Relacionada à reparação óssea (RRR) 138 (17,2) 

Relacionada à infecção (RRI) 163 (20,3) 

Relacionada à expansão do folículo (RREXP) 446 (55,5) 

Total 803 (100) 
 

Fonte: o autor 
 

 

Este grande número de dentes com RREXP foi encontrado pois durante a 

coleta dos dados, observou-se que em alguns dentes houve mudança do tipo de 

reabsorção radicular externa. Dos 302 dentes que inicialmente apresentaram RRR, 

16 dentes mudaram para RRI e 148 dentes, quase metade dos dentes, mudaram 

para o grupo RREXP. 

O tempo médio de procura para atendimento no Centro de Traumatismo em 

Dentes Decíduos foi de 7,8 meses após a ocorrência do trauma. 

O tempo após o trauma para ocorrência das reabsorções foi obtido para cada 

tipo de reabsorção e observou-se que a RRI ocorreu no menor tempo em relação às 

outras reabsorções (quadro 5.4) e em relação ao tempo após o diagnóstico da 

reabsorção até a perda precoce do dente, observou-se que tanto as reabsorções 

RRR quanto as RRI ocorreram dentro do primeiro ano após seu diagnóstico (quadro 

5.5). 

 
 

Quadro 5.4 – Valores médios e desvio padrão com intervalo de confiança de 95%, valores medianos e 
intervalo interquartil do tempo entre o trauma e a ocorrência de reabsorção externa 
patológica 

 
 

Tipo de reabsorção Média ± DP Mediana Intervalo 
interquartil 

Reabsorção relacionada à 
reparação (RRR) 18,7 ± 15,9 meses 16,5 meses 3 a 30 meses 

Reabsorção relacionada à 
infecção (RRI) 12,8 ± 15,3 meses 5 meses 2 a 22,5 meses 

Reabsorção relacionada à 
expansão do folículo (RREXP) 32,3 ± 18,7 meses 34 meses 17 a 46 meses 

 
Fonte: o autor 
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Quadro 5.5 – Valores médios e desvio padrão com intervalo de confiança de 95%, valores medianos e 
intervalo interquartil do tempo entre o diagnóstico de reabsorção externa patológica e a 
perda precoce do dente 

 

Tipo de reabsorção Média ± DP Mediana Intervalo 
interquartil 

Reabsorção relacionada à 
reparação (RRR) 11,9 ± 13,4 meses 9,5 meses 0 a 20 meses 

Reabsorção relacionada à 
infecção (RRI) 5 ± 9,7 meses 0 meses 0 a 4 meses 

Reabsorção relacionada à 
expansão do folículo (RREXP) 24,1 ± 18,1 meses 23 meses 6,5 a 38 meses 

 
Fonte: o autor 

 
 

5.2 INFLUÊNCIA DA REABSORÇÃO RADICULAR EXTERNA PATOLÓGICA NA 

PERDA PRECOCE DE INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES DECÍDUOS 

TRAUMATIZADOS 

 

 

A distribuição e associação obtida nas análises univariadas entre as variáveis 

independentes, divididas em blocos, e a perda precoce de incisivos centrais 

superiores decíduos estão apresentadas na tabela 5.2. 

Os dados das variáveis idade no momento do trauma, oclusão, trauma de 

tecido duro, trauma de tecido periodontal e coloração dental foram recategorizadas 

para facilitar a análise estatística. 

A análise univariada de regressão de Poisson demonstrou associação 

estatisticamente significante no bloco 1 em relação à oclusão da criança no 

momento do trauma; no bloco 2 em relação à severidade do trauma, trauma de 

tecido periodontal, deslocamento dental; no bloco 3 em relação à coloração dental, 

trauma repetido, calcificação pulpar, patologia ósseo-gengival, cisto radicular, tipo de 

reabsorção externa, e no bloco 4 em relação à necrose e tratamento endodôntico.  

Apesar do cisto radicular apresentar significância na análise univariada, esta 

variável não foi considerada no modelo múltiplo, pois em todos os casos de cisto 

radicular o tratamento indicado é a exodontia. 

A necrose pulpar, apesar de ser uma variável decorrente do trauma, foi 

analisada juntamente com o tratamento endodôntico por serem variáveis colineares, 

ou seja, por serem variáveis fortemente associadas entre si. 
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Tabela 5.2 - Distribuição e associação das variáveis relacionadas à criança, ao trauma, decorrentes do 
trauma, tratamentos realizados por decorrência de alguma sequela do trauma em relação 
à perda precoce calculada através de análise univariada de regressão de Poisson 

 
 

 PERDA PRECOCE  
RR 

(95% IC) 

 
p* NÃO 

n (%) 
SIM 

n (%) 

Bloco 1: Variáveis relacionadas à criança 

Sexo     

Feminino 280 (78,9) 75 (21,1) 1,00  

Masculino 349 (77,9) 99 (22,1) 1,05 (0,77 – 1,43) 0,771 

Idade no trauma     

0 – 2 anos e 11 meses 340 (78,9) 91 (21,1) 1,00  

3 – 4 anos e 11 meses 230 (77,4) 67 (22,6) 1,07 (0,77 – 1,48) 0,693 

5 anos ou + 59 (78,7) 16 (21,3) 1,01 (0,58 – 1,74) 0,981 

Oclusão     

Normal 134 (85,9) 22 (14,1) 1,00  

Mordida 

aberta/sobressaliência 

181 (72,4) 69 (27,6) 1,95 (1,20 – 3,18) 0,007 

Outras alterações 31 (72,1) 12 (27,9) 1,98 (0,97 – 4,04) 0,062 

Não registrada 283 (79,9) 71 (20,1) 1,43 (0,88 – 2,31) 0,151 

Bloco 2: Variáveis relacionadas ao trauma 

Tipo de trauma     

Trauma de tecido duro 110 (76,9) 33 (23,1) 1,00  

Trauma de tecido 
periodontal 

448 (80,6) 108 (19,4) 0,84 (0,57 – 1,25) 0,394 

Trauma misto (duro + 
periodontal) 

71 (68,3) 33 (31,7) 1,38 (0,84 – 2,26) 0,200 

Severidade do trauma     

Baixa 368 (85,2) 64 (14,8) 1,00  

Média 134 (76,6) 41 (23,4) 1,58 (1,07 – 2,35) 0,023 

Alta 127 (64,8) 69 (35,2) 2,38 (1,69 – 3,35) <0,001 

continua 
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continuação 
 PERDA PRECOCE   

 NÃO 
n (%) 

SIM 
n (%) 

RR 
(95% IC) 

p* 

Trauma de tecido duro**     

Fratura de esmalte 119 (78,8) 32 (21,2) 1,00  

Fratura de esmalte e 
dentina 

64 (69,6) 28 (30,4) 1,37 (0,82 – 2,30) 0,226 

Trauma periodontal 447 (80,5) 108 (19,5) 0,87 (0,58 – 1,29) 0,482 

Trauma de tecido 
periodontal*** 

    

Concussão/Subluxação 100 (86,2) 16 (13,8) 1,00  

Luxação 113 (73,9) 40 (26,1) 1,89 (1,06 – 3,39) 0,031 

Luxação com 
deslocamento 

124 (66,0) 64 (34,0) 2,47 (1,42 – 4,27) 0,001 

Trauma desconhecido 180 (89,6) 21 (10,1) 0,76 (0,39 – 1,45) 0,402 

Trauma de tecido duro 110 (76,9) 33 (23,1) 1,67 (0,92 – 3,04) 0,092 

Deslocamento dental     

Não 501 (82,3) 108 (17,7) 1,00  

Sim 126 (66,3) 64 (33,7) 1,90 (1,39 – 2,60) <0,001 

Não registrado 2 (50,0) 2 (50,0) 2,83 (0,13 – 0,22) 0,152 

Bloco 3: Variáveis decorrentes do trauma  

Alteração de cor   

Não 286 (79,9) 72 (20,1) 1,00  

Sim 214 (74,1) 75 (25,9) 1,30 (0,93 – 1,80) 0,122 

Não registrado 129 (82,7) 27 (17,3) 0,87 (0,55 – 1,36) 0,530 

Coloração dental     

Branco 306 (80,53) 74 (19,47) 1,00  

Amarelo 99 (81,8) 22 (18,2) 0,94 (0,58 – 1,51) 0,783 

Cinza/marrom 75 (61,0) 48 (39,0) 2,00 (1,39 – 2,88) <0,001 

Não registrado 149 (83,2) 30 (16,8) 0,86 (0,56 – 1,32) 0,494 

continua 
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continuação 
 PERDA PRECOCE   

 NÃO 
n (%) 

SIM 
n (%) 

RR 
(95% IC) 

p* 

Mobilidade dental     

Não 373 (80,7) 89 (19,3) 1,00  

Sim 241 (75,1) 80 (24,9) 1,30 (0,95 – 1,77) 0,096 

Não registrado 15 (75,0) 5 (25,0) 1,30 (0,52 – 3,26) 0,577 

Dor relatada     

Não 501 (78,6) 136 (21,4) 1,00  

Sim 114 (79,7) 29 (20,3) 0,96 (0,64 – 1,44) 0,840 

Não registrado 14 (60,9) 9 (39,1) 1,85 (0,92 – 3,76) 0,086 

Trauma repetido***     

Não 514 (80,6) 124 (19,4) 1,00  

Sim 113 (69,3) 50 (30,7) 1,58 (1,13 – 2,21) <0,008 

Calcificação pulpar     

Não 370 (73,7) 132 (26,3) 1,00  

Sim 259 (86,1) 42 (13,9) 0,53 (0,37 – 0,75) <0,001 

Aumento de EPC     

Não 616 (78,9) 165 (21,1) 1,00  

Sim 13 (59,1) 9 (40,9) 1,93 (0,96 – 3,86) 0,064 

Patologia ósseo-
gengival 

    

Não 605 (79,7) 154 (20,3) 1,00  

Sim 24 (54,6) 20 (45,4) 2,23 (1,38 – 3,58) 0,001 

Cisto radicular     

Não 629 (79,8) 159 (20,2) 1,00  

Sim 0 (0,0) 15 (100,0) 4,96 (2,92 – 8,41) <0,001 

continua 
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conclusão 
 PERDA PRECOCE   

 NÃO 

n (%) 

SIM 

n (%) 

RR 

(95% IC) 
p* 

Tipo de reabsorção 
externa 

    

Fisiológica 53 (93,0) 4 (7,0) 1,00  

Relacionada à reparação 102 (73,9) 36 (26,1) 3,72 (1,32 – 10,44) 0,013 

Relacionada à infecção 61 (37,2) 103 (62,8) 8,95 (3,30 – 24,30) <0,001 

Relacionada à expansão 
do folículo 

413 (93,0) 31 (7,0) 0,99 (0,35 – 2,82) 0,992 

Bloco 4: Tratamentos realizados em decorrência de alguma sequela do trauma 

Necrose pulpar     

Não 563 (89,4) 67 (10,6) 1,00  

Sim 66 (38,1) 107 (61,9) 5,82 (4,29 – 7,90) <0,001 

Tratamento 
endodôntico 

    

Não 563 (82,8) 117 (17,2) 1,00  

Sim 66 (53,7) 57 (46,3) 2,69 (1,96 – 3,70) <0,001 

* valor obtido pelo Teste de Wald 

** Foram excluídos da análise 5 dentes devido exposição pulpar 

*** Foram excluídos da análise 2 dentes reimplantados 

EPC= Espaço pericementário 

Fonte: o autor 

 

 

Na análise múltipla utilizando a abordagem hierárquica (tabela 5.3) 

observamos que algumas variáveis que foram estatisticamente significantes na 

análise univariada não continuaram na análise múltipla por ajuste no modelo. Isso 

pode ser explicado pelo fato de algumas variáveis serem colineares, como por 

exemplo, em relação às variáveis severidade do trauma e deslocamento dental que 

são colineares ao trauma de tecido periodontal. A variável cisto radicular foi excluída 

da análise múltipla devido ao fato de que todos os casos tiveram indicação de 

exodontia no momento de seu diagnóstico. 

No bloco 1, em relação à oclusão do paciente no momento do trauma, 

observa-se que o paciente ter mordida aberta e/ou sobressaliência aumenta em 

quase duas vezes o risco de perda precoce.  
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No bloco 2, em relação aos traumas de tecido periodontal, observa-se que os 

traumas do tipo luxação possuem menor risco de perda precoce quando comparado 

ao trauma tipo luxação com deslocamento. 

No bloco 3, em relação ao tipo de reabsorção radicular externa patológica, 

observa-se que tanto a reabsorção relacionada à reparação ou reabsorção 

relacionada à infecção aumentam o risco de perda precoce sendo que a reabsorção 

relacionada à infecção aumenta em quase oito vezes este risco.  

No bloco 4, observa-se que a necrose é um fator de risco que aumenta em 

duas vezes o risco de perda precoce e que o tratamento endodôntico pode ser 

considerado como fator de proteção à perda precoce diminuindo em 50% a chance 

de perda precoce. 

 

 
Tabela 5.3 - Análise de regressão múltipla de Poisson entre variáveis independentes e ocorrência de 

perda precoce utilizando modelo conceitual hierárquico pré-definido  
 
 

 Risco 
Relativo  

Intervalo de 
confiança (95%) 

p* 

Bloco 1: Variáveis relacionadas à criança 

Oclusão (ref.: normal)    

Mordida Aberta/sobressaliência 1,95  1,20 – 3,18 0,007 

Outras alterações  1,98  0,97 – 4,04 0,062 

Não registrado  1,43  0,88 – 2,31 0,151 

Bloco 2: Variáveis relacionadas ao trauma 

Trauma periodontal (ref.: concussão/subluxação) 

Luxação 1,84 1,03 – 3,31 0,040 

Luxação com deslocamento 2,37 1,36 – 4,12 0,002 

Trauma desconhecido 0,75 0,39 – 1,44 0,387 

Trauma de tecido duro 1,59 0,87 – 2,89 0,130 

continua 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

44 

conclusão 
 Risco 

Relativo  
Intervalo de 

confiança (95%) 
p* 

Bloco 3: Variáveis decorrentes do trauma 

Tipo de reabsorção externa (ref.: fisiológica) 

Relacionada à reparação 3,35 1,17 – 9,55 0,024 

Relacionada à infecção 7,55 2,74 – 20,81 <0,001 

Associada à expansão do folículo 0,96 0,34 – 2,73 0,934 

Bloco 4: Tratamentos realizados em decorrência de alguma sequela do trauma 

Necrose pulpar (ref.: não) 

Sim 2,35 1,18 – 4,67 0,015 

Tratamento endodôntico (ref.: não)    
Sim 0,53 0,36 - 0,77 0,001 

* Valor obtido pelo Teste de Wald 

 
Fonte: o autor 

 

 

5.3 FATORES ASSOCIADOS À REABSORÇÃO RADICULAR EXTERNA 

PATOLÓGICA NA PERDA PRECOCE DE INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES 

DECÍDUOS TRAUMATIZADOS 

 

 

De acordo com os resultados obtidos na análise múltipla em relação ao 

desfecho principal, perda precoce, no bloco 3 tanto a reabsorção relacionada à 

reparação quanto a reabsorção relacionada à infecção foram estatisticamente 

significantes. Portanto, pode-se dizer que estes dois tipos de reabsorções são 

desfavoráveis à perda precoce e que a reabsorção fisiológica e a reabsorção 

relacionada à expansão do folículo dental são reabsorções favoráveis em relação a 

perda precoce. 

Seguindo este raciocínio, as análises univariada e multivariada do desfecho 

secundário, reabsorção, foram realizadas para verificar a associação entre as 

variáveis independentes relacionadas à criança, dente e trauma em relação à 

ocorrência de reabsorção desfavorável. 
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Na análise univariada em relação ao nível criança, somente a variável 

oclusão foi estatisticamente significante (tabela 5.4). No nível trauma, as variáveis 

severidade do trauma, trauma de tecido periodontal e deslocamento dental tiveram 

significância estatística (tabela 5.5). Já no nível dente, as variáveis coloração dental, 

calcificação e necrose foram estatisticamente significantes (tabela 5.6). 

 

 
Tabela 5.4 - Distribuição e análise univariada de fatores relacionados à criança e o desenvolvimento de 

reabsorção radicular externa desfavorável 
 
 

Nível - criança Reabsorção 
n (%) 

RR 
IC (95%) 

p* 

Favorável Desfavorável 
Sexo     

Feminino 214 (60,3) 141 (39,7) 1,00  

Masculino 287 (64,1) 161 (35,9) 0,90 (0,72 – 1,13) 0,386 

Idade     

0 – 2 anos e 11 meses 253 (58,7) 178 (41,3) 1,00  

3 – 4 anos e 11 meses 193 (65,0) 104 (35,0) 0,85 (0,67 – 1,08) 0,181 

5 anos ou + 55 (73,3) 20 (26,7) 0,65 (0,41 – 1,03) 0,064 

Oclusão     

Normal 107 (68,6) 49 (31,4) 1,00  

Mordida 
aberta/sobressaliência 

129 (51,6) 121 (48,4) 1,54 (1,11 – 2,15) 0,011 

Outras alterações 30 (69,8) 13 (30,2) 0,96 (0,52 – 1,77) 0,903 

Não registrada 235 (66,4) 119 (33,6) 1,07 (0,77 – 1,49) 0,689 

* Valor obtido pelo Teste de Wald. 

 
Fonte: o autor 
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Tabela 5.5 - Distribuição e análise univariada de fatores relacionados ao trauma e o desenvolvimento 
de reabsorção radicular externa desfavorável 

 

 

Nível - trauma Reabsorção 
n (%) 

RR 
IC (95%) 

p* 

Favorável Desfavorável 
Tipo de trauma     

Trauma de tecido 
duro 

82 (57,3) 61 (42,7) 1,00  

Trauma de tecido 
periodontal 

373 (67,1) 183 (32,9) 0,77 (0,58 – 1,03) 0,079 

Trauma misto 
(duro + perio) 

46 (44,2) 58 (55,8) 1,31 (0,91 – 1,87) 0,144 

Severidade do 
trauma 

    

Baixa 312 (72,2) 120 (27,8) 1,00  

Média 106 (60,6) 69 (39,4) 1,42 (1,06 – 1,91) 0,020 

Alta 83 (42,4) 113 (57,6) 2,08 (1,61 – 2,68) <0,001 

Trauma de 
tecido duro** 

    

Fratura de 
esmalte 

85 (56,3) 66 (43,7) 1,00  

Fratura de 
esmalte e dentina 

44 (47,8) 48 (52,2) 1,19 (0,82 – 1,73) 0,351 

Trauma 
periodontal 

372 (67,0) 183 (33,0) 0,75 (0,57 – 1,00) 0,050 

Trauma de 
tecido 
periodontal*** 

    

Concussão/Sublu
xação 

92 (79,3) 24 (20,7) 1,00  

Luxação 90 (58,8) 63 (41,2) 1,99 (1,24 – 3,18) 0,004 

Luxação com 
deslocamento 

81 (43,1) 107 (56,9) 2,75 (1,77 – 4,28) <0,001 

Trauma 
desconhecido 

154 (76,6) 47 (23,4) 1,13 (0,69 – 1,85) 0,626 

Trauma de tecido 
duro 

82 (57,3) 61 (42,7) 2,06 (1,29 – 3,31) 0,003 

Deslocamento 
dental**** 

    

Não 415 (68,1) 194 (31,9) 1,00  

Sim 83 (43,7) 107 (56,3) 1,77 (1,40 – 2,24) <0,001 

continua 
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conclusão  
 

Nível - trauma Reabsorção 
n (%) 

RR 
IC (95%) 

p* 

 Favorável Desfavorável   

Trauma 
repetido***** 

    

Não 425 (63,4) 245 (36,6) 1,00  

Sim 71 (57,3) 53 (42,7) 1,17 (0,87 – 1,57) 0,303 

* Valor Obtido pelo Teste de Wald 
** Foram excluídos da análise 5 dentes com exposição pulpar 
*** Foram excluídos da análise 2 dentes reimplantados 
**** Foram excluídos da análise 4 dentes sem registro de dados 
***** Foram excluídos da análise 7 dentes (2 reimplantes e 5 avulsões) 

 
Fonte: o autor 

 

 

Tabela 5.6 - Distribuição e análise univariada de fatores relacionados ao dente e o desenvolvimento 
de reabsorção radicular externa desfavorável 

 

Nível - dente Reabsorção 
n (%) 

RR 
IC (95%) 

p* 

Favorável Desfavorável 
Mobilidade     

Não 296 (64,1) 166 (35,9) 1,00  

Sim 193 (60,1) 128 (39,9) 1,11 (0,88 – 1,40) 0,376 

Não registrado 12 (60,0) 8 (40,0) 1,11 (0,55 – 2,26) 0,767 

Coloração 
dental 

    

Branco 235 (61,8) 145 (38,2) 1,00  

Amarelo 87 (71,9) 34 (28,1) 0,74 (0,51 – 1,07) 0,108 

Cinza/marrom 53 (43,1) 70 (56,9) 1,49 (1,12 – 1,98) 0,006 

Não registrado 126 (70,4) 53 (29,6) 0,78 (0,57 – 1,06) 0,114 

Calcificação 
pulpar 

    

Não 274 (53,6) 237 (46,4) 1,00  

Sim 227 (77,7) 65 (22,3) 0,48 (0,36 – 0,63) <0,001 

Necrose pulpar     

Não 501 (78,0) 141 (22,0) 1,00  

Sim 0 (0,0) 161 (100,0) 4,55 (3,63 – 5,71) <0,001 

continua 
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conclusão 
Nível - dente Reabsorção 

n (%) 
RR 

IC (95%) 
p* 

 Favorável Desfavorável   

Aumento de 
EPC 

    

Não 492 (62,9) 290 (37,1) 1,00  

Sim 9 (42,9) 12 (57,1) 1,54 (0,87 – 2,74) 0,142 

* valor obtido pelo Teste de Wald. 

EPC= Espaço pericementário 

 
Fonte: o autor 

 

Na análise multivariada, a variável oclusão perdeu significância neste modelo 

final e por isso não se encontra descrita na tabela 5.7, assim como a variável 

necrose pulpar não foi considerada neste modelo por tirar a significância de todas as 

outras variáveis. 

 

 
Tabela 5.7 - Análise mutivariada dos fatores relacionados ao desenvolvimento de reabsorção externa 

desfavorável 
 

Multivariada RR IC (95%) p* 

Trauma de tecido periodontal** (ref.: Concussão/Subluxação) 

Luxação 1,93 1,20 – 3,09 0,006 

Luxação com deslocamento 2,81 1,80 – 4,38 <0,001 

Trauma desconhecido 1,21 0,74 – 1,99 0,448 

Trauma de tecido duro 1,94 1,21 – 3,12 0,006 

Coloração dental (ref.: Branco) 

Amarelo 1,04 0,70 – 1,54 0,863 

Cinza/marrom 1,46 1,09 – 1,95 0,010 

Não registrado 0,85 0,62 – 1,17 0,328 

Calcificação pulpar (ref.: Não) 

Sim 0,51 (0,38 – 0,69) <0,001 

* Valor obtido pelo Teste de Wald 

 
Fonte: o autor 

 



 
 

49 

Com base nos resultados desta análise, pode-se dizer que o risco de 

desenvolvimento de reabsorção desfavorável aumenta em quase três vezes nos 

dentes que sofreram trauma do tipo luxação com deslocamento dental, e em quase 

duas vezes nos dentes que sofreram trauma do tipo luxação e qualquer tipo de 

trauma de tecido duro. Além disso, dentes que apresentam coloração cinza ou 

marrom também apresentam maior risco de desenvolverem reabsorções 

desfavoráveis. 

A calcificação pulpar pode ser considerada como fator de proteção para o 

desenvolvimento de reabsorção desfavorável. 

Pelo fato do trauma de tecido periodontal ser estatisticamente significante 

tanto para o desenvolvimento de reabsorção desfavorável, realizou-se análise de 

subgrupo de cada tipo de reabsorção para verificar a associação entre tipo de 

trauma periodontal e cada tipo de reabsorção radicular externa patológica (tabelas 

5.8, 5.9 e 5.10). 

Pode-se dizer que qualquer tipo de trauma de tecido periodontal favorece o 

desenvolvimento de reabsorção relacionada a reparação, que os traumas do tipo 

luxação e luxação com deslocamento dental favorecem o desenvolvimento de 

reabsorção relacionada à infecção e que o trauma de tecido periodontal não 

favorece o desenvolvimento de reabsorção relacionada à expansão de folículo. 

 

 
Tabela 5.8 – Associação da variável trauma periodontal com o desenvolvimento de reabsorção 

relacionada à reparação  
 

Reabsorção relacionada 
à reparação RR IC (95%) p* 

Trauma de tecido periodontal** (ref.: Concussão/Subluxação) 

Luxação 3,27 1,43 – 7,49 0,005 

Luxação com deslocamento 3,25 1,38 – 7,41 0,004 

Trauma desconhecido 2,66 1,17 – 6,03 0,020 

Trauma de tecido duro 2,91 1,29 – 6,57 0,010 

* Valor obtido pelo Teste de Wald. 

** Foram excluídos da análise 2 casos de reimplante 

 
Fonte: o autor 
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Tabela 5.9 - Associação da variável trauma periodontal com o desenvolvimento de reabsorção 

relacionada à infecção 
 

Reabsorção relacionada 
à infecção RR IC (95%) p* 

Trauma de tecido periodontal** (ref.: Concussão/Subluxação) 

Luxação 1,90 1,07 – 3,40 0,029 

Luxação com deslocamento 1,98 1,16 – 3,36 0,012 

Trauma desconhecido 1,16 0,59 – 2,30 0,669 

Trauma de tecido duro 1,55 0,84 – 2,84 0,159 

* Valor obtido pelo Teste de Wald. 

** Foram excluídos da análise 2 casos de reimplante 
 
Fonte: o autor 
 

 
Tabela 5.10 - Associação da variável trauma periodontal com o desenvolvimento de reabsorção 

relacionada à expansão do folículo 
 

Reabsorção relacionada 
à expansão do folículo RR IC (95%) p* 

Trauma de tecido periodontal** (ref.: Concussão/Subluxação) 

Luxação 1,21 0,88 – 1,65 0,241 

Luxação com deslocamento 1,16 0,84 – 1,61  0,350 

Trauma desconhecido 1,16 0,87 – 1,54 0,302 

Trauma de tecido duro 1,11 0,80 – 1,54 0,546 

* Valor obtido pelo Teste de Wald. 

** Foram excluídos da análise 2 casos de reimplante 

 
Fonte: o autor 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

O presente estudo foi realizado através de coleta de dados de prontuários de 

pacientes atendidos no Centro de Pesquisa e Atendimento de Traumatismo em 

Dentes Decíduos da Disciplina de Odontopediatria da FOUSP no período de 1998 à 

2016. 

Neste estudo de coorte histórico, primeiramente avaliou-se a influência da 

ocorrência de reabsorção radicular externa patológica (reabsorção relacionada à 

reparação óssea, reabsorção relacionada à infecção e reabsorção relacionada à 

expansão de folículo do sucessor permanente) na perda precoce de incisivos 

centrais superiores decíduos. Logo após, avaliou-se a ocorrência e os fatores 

associados ao desenvolvimento de reabsorções radiculares patológicas 

desfavoráveis (reabsorção relacionada à reparação óssea e reabsorção relacionada 

à infecção). 

A ocorrência de reabsorção radicular patológica encontrada neste estudo foi 

de 93% dos dentes avaliados, sendo maior do que o valor de 14,5% encontrado por 

Borum e Andreasen (1998). Este alto valor encontrado é justificado pelo fato de 

terem sido incluídos na amostra somente os dentes que chegaram ao fim de seu 

ciclo fisiológico.  

Além disso, o Centro de Trauma em Dentes Decíduos tem uma conduta mais 

conservadora em relação ao tratamento do traumatismo nos dentes decíduos e suas 

consequências no próprio dente traumatizado, sendo o acompanhamento clínico e 

radiográfico o tratamento de escolha na maioria dos casos, explicando o motivo de 

encontrarmos tantos dentes com reabsorção radicular patológica. 

Estudos de coorte histórico apresentam a vantagem de avaliar o desfecho 

imediatamente quando a coleta de dados é realizada através da avaliação de 

prontuário, sua realização é de baixo custo e de menor tempo. No entanto, possuem 

a desvantagem da falta de informações para coleta de dados ou presença de viés de 

memória quando a coleta de dados é realizada muito tempo após a ocorrência do 

evento (Cummings et al., 2007). O tempo médio de procura para atendimento no 

Centro de Trauma em Dentes Decíduos foi de 7,8 meses, e por não ser um tempo 

muito longo, talvez não tenha influenciado negativamente na coleta dos dados 

coletados neste estudo. 
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Em relação ao tempo médio entre a ocorrência do trauma e o diagnóstico de 

cada tipo de reabsorção radicular externa patológica, e ao tempo médio entre o 

diagnóstico da reabsorção e a perda precoce do dente, observou-se que a 

reabsorção relacionada à expansão do folículo pode ser considerada a mais 

favorável delas por seu diagnóstico ser mais tardio e o tempo de perda do dente ter 

se assemelhado ao tempo de esfoliação fisiológica. 

Dos fatores avaliados relacionados à criança, como a idade do paciente no 

momento do trauma e o sexo, não observou-se associação com a perda precoce de 

dentes com reabsorção radicular patológica e ao desenvolvimento de reabsorções 

patológicas desfavoráveis, assim como observado no estudo de Jabbar (2012) que 

não encontrou nenhuma associação de fatores relacionado à criança com a 

necessidade de exodontia de dentes decíduos traumatizados. 

No entanto, a presença de mordida aberta anterior e/ou sobressaliência foi 

relacionada à perda precoce de dentes com reabsorção radicular patológica. Isso 

pode ser explicado pelo fato dessas alterações oclusais aumentarem a chance de 

ocorrência de traumatismo dentários em dentes decíduos (Aldrigui, 2012; Corrêa-

Faria et al., 2016; Tello et al., 2016). Portanto torna-se de extrema importância que 

os pais e responsáveis recebam informações sobre a influência de hábitos de 

sucção tais como, chupeta, dedo e mamadeira, pois podem levar a alterações 

oclusais aumentando o risco de traumas na dentição decídua e por consequência 

perda dental precoce. 

Os traumas periodontais com deslocamento dental são relatados na literatura 

como fatores associados à perda precoce de dentes decíduos traumatizados 

(Jabbar, 2012; Costa et al., 2016). Em nosso estudo, além dos traumas com 

deslocamento, a luxação também foi relacionada à perda precoce de dentes com 

reabsorção radicular patológica. Nestes tipos de trauma há rompimento de um maior 

número de ligamentos periodontais, o que pode favorecer a contaminação via 

ligamento periodontal por bactérias (Andreasen; Løvschall, 2007) e além disso, 

sabe-se que o dente decíduo apresenta, histologicamente, menos fatores de 

proteção contra o desenvolvimento de reabsorção radicular (Cordeiro et al., 2011). 

Além disso, principalmente em crianças de menor idade, a responsabilidade de 

higienização dos dentes traumatizados é dos pais e a má higienização dental ou a 

falta dela pode influenciar no prognóstico do dente com trauma periodontal (Holan; 

Ram, 1999). Porém, verificou-se que qualquer tipo de trauma de tecido duro também 
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está associado ao desenvolvimento de RRP desfavorável. Esta associação pode ser 

explicada pelo fato de traumas de tecidos duros onde há exposição de tecido 

dentinário, principalmente em crianças de menor idade, pode favorecer a 

contaminação pulpar por microorganismos (Andreasen; Løvschall, 2007). 

Pela observação de que tanto os traumas de tecido duro quanto os traumas 

de tecido periodontal estão associados ao desenvolvimento de reabsorção radicular 

externa patológica, realizou-se regressão logística para verificar associação entre 

estes traumas com cada tipo de reabsorção radicular externa patológica. Somente a 

reabsorção relacionada à expansão do folículo não foi associada à nenhum tipo 

específico de trauma. No entanto, encontramos na literatura que a expansão de 

folículo dos sucessores permanentes está associada com a ocorrência de 

traumatismo dentário no predecessor decíduo (Cadioli, 2011; Holan; Yodko, 2017) e 

que em alguns casos de expansão de folículo, observa-se também a presença de 

reabsorção radicular do predecessor decíduo (Holan, 2004). Assim, podemos sugerir 

que o desenvolvimento da reabsorção relacionada à expansão de folículo depende 

mais da própria expansão do folículo do germe do sucessor permanente de incisivos 

superiores decíduos traumatizados do que pela influência do tipo de trauma sofrido 

pelo dente decíduo. 

A ocorrência de trauma repetido é descrito na literatura como fator associado 

ao desenvolvimento de reabsorção radicular patológica (Cardoso; Rocha, 2008) 

porém, em nosso estudo não foi encontrada tal associação, tanto em relação à 

perda precoce quanto em relação ao desenvolvimento de reabsorção radicular 

patológica. Isso nos mostra que para os dois desfechos é mais importante o tipo de 

trauma sofrido pelo dente do que o número de traumas ocorridos. 

Um dos achados mais importantes deste estudo foi que tanto a reabsorção 

relacionada à reparação óssea quanto a reabsorção relacionada à infecção estão 

relacionados à perda precoce de incisivos centrais superiores decíduos 

traumatizados, refutando nossa hipótese nula de que a reabsorção relacionada à 

infecção leva à maior perda precoce do que a reabsorção relacionada à reparação 

óssea. O tempo médio para ocorrência de reabsorção relacionada à infecção foi de 

12,8 meses, sendo similar ao tempo de diagnóstico de necrose pulpar de 13,3 

meses encontrado no estudo de Aldrigui (2009). Já as reabsorções relacionadas à 

reparação óssea, apresentaram tempo médio de ocorrência de 18,7 meses, um 

pouco maior do que da reabsorção relacionada à infecção. Com base nesses 
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valores, sugerimos que o profissional realize consultas de controle com menores 

intervalos nos primeiros anos após a ocorrência do trauma. Podemos então dizer 

que seria prudente alertar aos pais sobre a importância do acompanhamento clínico 

e radiográfico de dentes decíduos traumatizados pois quando o diagnóstico de 

reabsorção desfavorável é realizado precocemente, principalmente nos casos 

relacionados à necrose pulpar, aumenta-se a chance de realizar um tratamento mais 

conservador, como por exemplo a terapia endodôntica, melhorando o prognóstico do 

dente envolvido.  

A associação encontrada entre a coloração cinza e marrom com o 

desenvolvimento de reabsorção radicular patológica desfavorável pode ser explicada 

pelo fato de que estas cores também estão associadas ao desenvolvimento de 

necrose pulpar (Aldrigui et al., 2013). Além disso, em alguns casos quando a cor 

escura é mantida, estes dentes desenvolvem tardiamente reabsorção relacionada à 

infecção após anos da ocorrência do trauma (Kenwood; Seow, 1989; Holan, 2004). 

Outro importante resultado encontrado foi justamente em relação à necrose 

pulpar por aumentar o risco de perda precoce de dentes com reabsorção radicular 

patológica e de desenvolvimento de reabsorção radicular patológica desfavorável. 

Levando em conta que o diagnóstico radiográfico de lesão apical em casos de 

necrose pulpar normalmente é dificultado pela sobreposição da região apical do 

decíduo com o germe do sucessor permanente (Borum; Andreasen, 1998), podendo 

acarretar no diagnóstico tardio desta sequela e comprometer o prognóstico de 

incisivos decíduos superiores traumatizados (Aldrigui, 2009). Por isso é importante 

salientar que o profissional deve realizar um exame radiográfico de qualidade, ou 

seja, com angulação correta tanto no exame inicial, permitindo um diagnóstico mais 

preciso, como nas radiografias de acompanhamento para que se possa compará-las 

a fim de notar alguma alteração (Costa et al., 2016). Além disso, o profissional deve 

ter conhecimento dos fatores associados à necrose pulpar, tais como relato de dor 

espontânea, coloração dental do tipo amarelo, cinza e marrom, ocorrência de 

traumas com deslocamento e traumas com exposição pulpar, perda óssea e 

reabsorção interna (Aldrigui et al., 2013). 

Apesar da necrose pulpar aumentar o risco de perda precoce, observou-se 

que a realização do tratamento endodôntico é um fator de proteção, corroborando 

com os resultados encontrados por Rocha e Cardoso (2007), que em seu estudo 

concluíram que a realização de tratamento endodôntico em dentes decíduos 
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traumatizados permite a manutenção destes na cavidade bucal até sua reabsorção 

fisiológica. Vale também ressaltar que o Centro de Traumatismo em Dentes 

Decíduos possui uma filosofia de tratamento conservadora, ou seja, tratamentos 

mais conservadores como o acompanhamento clínico e radiográfico e, quando 

necessário, tratamento endodôntico são realizados como opção antes da exodontia. 

Outro resultado interessante foi que a calcificação pulpar foi fator de proteção 

ao desenvolvimento de reabsorção radicular patológica, sendo que a calcificação 

pulpar é uma sequela normalmente observada após traumas do tipo luxação e 

luxação intrusiva (Borum; Andreasen, 1998; Holan; Ram, 1999; Mello-Moura et al., 

2011) que, em nosso estudo, foi relacionado à um maior risco de desenvolvimento 

de reabsorção radicular patológica. No entanto, assim como no estudo de Aldrigui et 

al. (2013), a calcificação pulpar foi considerada fator de proteção ao 

desenvolvimento de necrose pulpar, e que em nosso estudo é um fator de risco 

tanto para a perda precoce quanto para o desenvolvimento de reabsorção radicular 

patológica. 

Portanto torna-se importante que o cirurgião-dentista faça o acompanhamento 

adequado e saiba diferenciar a reabsorção fisiológica da patológica em dentes 

decíduos traumatizados para realizar o correto diagnóstico e, se necessário, 

tratamento precoce, minimizando as sequelas que podem decorrer do 

desenvolvimento de reabsorções radiculares patológicas culminando na perda 

precoce dos dentes traumatizados. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

A ocorrência de reabsorção radicular externa patológica é alta nos incisivos 

centrais superiores decíduos traumatizados que foram acompanhados até o final de 

seu ciclo fisiológico. 

As reabsorções relacionadas à reparação óssea e à infecção são 

desfavoráveis ao ciclo fisiológico de incisivos centrais superiores decíduos 

traumatizados, porém o tratamento endodôntico melhora o prognóstico de dentes 

com necrose pulpar. 

Em relação aos fatores associados ao desenvolvimento de reabsorções 

desfavoráveis, podem ser considerados fatores de risco qualquer tipo de trauma de 

tecido duro, traumas de tecido periodontal do tipo luxação e luxação com 

deslocamento, e presença de coloração dental cinza ou marrom. Já a calcificação 

pulpar pode ser considerada fator de proteção para os incisivos centrais superiores 

decíduos traumatizados. 

Dentre as reabsorções desfavoráveis, pode-se dizer que o tempo para 

desenvolvimento de reabsorção relacionada à infecção é menor quando comparado 

à reabsorção relacionada reparação óssea. 
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APÊNDICE A – Autorização de levantamento de prontuário 
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APÊNDICE B - Autorização de levantamento de prontuário (Emenda) 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – Emenda 1 
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – Emenda 2 
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