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RESUMO 
 

 

Menezes AN. Uso e prognóstico de contenção em dente decíduo traumatizado: 

revisão sistemática e estudo de coorte histórico [tese]. São Paulo: Universidade de 

São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

 

 

Esta tese tem por objetivo identificar, analisar e sintetizar evidências científicas quanto 

ao uso e prognóstico de contenção após traumatismo na dentição decídua. 

Apresentamos dois capítulos contendo uma revisão sistemática e um estudo de coorte 

histórico. A revisão sistemática buscou estudos que relataram traumatismo em 

humanos nas bases MEDLINE / PubMed, SCOPUS, SciELO e Embase até 2019. 

Artigos de opinião, revisão, trauma na dentição permanente ou trauma ósseo foram 

excluídos. 14 artigos foram incluídos e o prognóstico foi categorizado de acordo com 

o período de permanência do dente tratado. O estudo de coorte histórico analisou 

2683 prontuários de pacientes do centro de traumatismo em dentes decíduos da 

FOUSP (1998 – 2019), com aprovação do comitê de ética dessa instituição. Foram 

incluídos casos de incisivos superiores tratados com contenção e excluídos 

prontuários com dados incompletos. Coletou-se dados quanto ao sexo, idade, tipo de 

trauma, dente traumatizado, tipo e período de contenção, redução de mobilidade, 

necrose e tratamento endodôntico. O desfecho foi a permanência do dente após um 

ano do trauma e os resultados foram avaliados através de análise multinível de 

Poisson. 103 pacientes com 184 dentes traumatizados foram tratados com contenção, 

sendo 144 acompanhados pelo período de um ano. Em nossos achados, a contenção 

mais utilizada e com melhores prognósticos foi realizada com fio de aço e resina 

composta. Lesões de luxações foram os traumas com maior uso de contenção e 

apresentaram piores resultados quando houve deslocamento. Crianças acima de 3 

anos tiveram maior chance de insucesso e o tratamento endodôntico foi fator de 

proteção ao dente decíduo traumatizado.  

 

 

Palavras-chave: Traumatismo dentário. Dente decíduo. Contenção dental. Revisão 

sistemática. Odontopediatria. 





 





ABSTRACT 
 

 

Menezes AN. Uses and prognosis of splints in traumatized deciduous teeth: systematic 

review and historical cohort study [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

 

 

This thesis aims to identify, analyze and summarize the scientific evidence regarding 

the use and prognosis of dental splints after trauma in the deciduous dentition. Two 

chapters are presented comprising a systematic review and a historical cohort study. 

The systematic review searched for studies reporting dental trauma in MEDLINE / 

PubMed, SCOPUS, SciELO and Embase databases up to 2019. Opinion articles, 

reviews, permanent dentition trauma or bone trauma were excluded. 14 articles were 

included and the prognosis was categorized according to the permanence period of 

the treated teeth. The historical cohort study analyzed 2683 medical records of patients 

at the FOUSP primary teeth trauma center (1998 - 2019), with the approval of the 

ethics committee of this institution. Splinted upper incisors cases were included and 

records with incomplete data were excluded. Data were collected on gender, age, type 

of trauma, traumatized teeth, type and period of restraint, reduced mobility, necrosis 

and endodontic treatment. The outcome of interest wasthe presence of the tooth after 

one year of trauma and success was assessed by multilevel Poisson analysis. 103 

patients with 184 traumatized teeth were treated with restraint, 144 being followed for 

a period of one year. Our findings found that the most widely used cointanment with 

best prognosis was steel wire and composite resin. Luxations were the trauma with the 

greatest use of restraint and showed worse results with dislocation. Children over 3 

years old had a higher risk of failure and endodontic treatment was a protective factor 

for traumatized deciduous teeth. 

 

Keywords: Dental trauma. Deciduous tooth. Dental splint. Systematic Review. 

Pediatric Dentistry. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O traumatismo dental é um problema frequente no mundo todo (Aldrigui, 2012). 

Por essa razão, é importante que os cirurgiões dentistas estejam preparados a 

fornecer tratamento adequado ao paciente visando promover a reparação dos tecidos 

traumatizados (Sharif et al., 2015) e minimizando os riscos de complicações 

subsequentes (Kahler; Heithersay, 2008; Hinckfuss; Messer, 2009; Flores, 2002; 

Lauridsen et al., 2017). 

A respeito do traumatismo na dentição decídua, as lesões que envolvem 

deslocamento dentário são comuns (Flores, 2002; Díaz et al., 2010). Por serem lesões 

complicadas, o tratamento envolve desafios ao cirurgião dentista que lida com essas 

situações, como a reparação dos tecidos e dificuldade no manejo comportamental das 

crianças (Flores, 2002).  

Dentre as possibilidades de tratamento dos tecidos lesados pós trauma encontra-

se o uso de contenção. Sua aplicação visa estabilizar o dente traumatizado na posição 

correta e evitar riscos de trauma adicional, permitindo assim, uma melhor cicatrização 

(Oikarinen, 2007; Kahler et al., 2016).  

Ao contrário do que ocorre na dentição permanente em que a contenção é 

geralmente preconizada (Kahler; Heithersay, 2008; Hinckfuss; Messer, 2009), na 

dentição decídua, poucos estudos abordam seu uso (Cho et al., 2018), sendo seu uso 

apenas citado no guideline para casos de fraturas radiculares ou fraturas alveolares 

(Malmgren et al., 2012). Vale ressaltar que essas diretrizes foram baseadas em um 

consenso, tendo forte peso da opinião de especialistas em sua elaboração. 

Diante do exposto, fica evidente a necessidade em se realizar estudos que 

auxiliem na construção da melhor evidência científica acerca do uso de contenção 

como opção de tratamento em dentes decíduos traumatizados. 
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2 PROPOSIÇÃO 
 

 

O presente estudo tem por objetivo identificar o uso de contenção em dentes 

decíduos traumatizados e avaliar o prognóstico desses dentes, fornecendo evidências 

científicas.  
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3 CAPÍTULO I: REVISÃO SISTEMÁTICA 
 

 

Uso e prognóstico de contenção em dente decíduo traumatizado: revisão 
sistemática  

 

 

3.1 Resumo 
 

 

Esta revisão sistemática visa adquirir informações sobre o uso e prognóstico 

de contenções nos diversos tipos de trauma na dentição decídua, uma vez que as 

recomendações atuais de tratamento em dentes decíduos traumatizados não são 

fortemente embasadas. A pesquisa bibliográfica foi realizada nos seguintes bancos 

de dados eletrônicos: MEDLINE / PubMed, SCOPUS, SciELO e Embase e 

complementada com busca manual. Estudos que relatavam traumatismo dentário 

em humanos foram incluídos. Foram excluídos artigos que relataram traumatismo 

na dentição permanente, artigos de revisão ou opinião dos profissionais e 

traumatismo dental associado ao trauma ósseo. O prognóstico do tratamento da 

contenção foi categorizado como sucesso, sucesso parcial, insucesso ou sem 

avaliação. Essa revisão seguiu o protocolo PRISMA e a qualidade metodológica 

dos artigos foi avaliada através da ferramenta de avaliação crítica elaborada pelo 

Instituto Joanna Briggs. Foram encontrados 2261 artigos sendo a grande maioria 

excluído por se tratar de dente permanente. Por fim, 14 artigos foram incluídos 

nessa revisão sistemática sendo 1 estudo clínico não randomizado e os demais 

relatos ou série de casos. Quatro deles foram classificados com baixo risco geral 

de viés, quatro estudos com alto risco e os demais pouco claro. Os tipos de trauma 

encontrados com uso de contenção foram avulsão seguida de reimplante dental, 

fraturas radiculares, luxação lateral e luxação extrusiva. A contenção mais utilizada 

foi de fio de aço e resina composta. O sucesso foi observado em 62 dentes, maior 

parte no tratamento de luxações (51,06%) e fraturas radiculares (47,69%). O 

insucesso, por sua vez, foi detectado em 56 dentes, com pior índice na luxação 

extrusiva (87,50%) Mais estudos devem ser conduzidos quanto ao uso de 
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contenção na dentição decídua, mas não há até o momento fortes fatores que 

contraindiquem sua prática. 

3.2 Introdução 
 

 

Dentre os principais objetivos do diagnóstico e tratamento de lesões 

traumáticas em crianças encontram-se o manejo da dor e a prevenção de possíveis 

danos ao dente decíduo e ao germe dentário em desenvolvimento (Flores, 2002). 

Desta forma, as decisões de tratamento ideais para as crianças requerem 

conhecimento sobre o risco de complicações subsequentes (Lenzi et al., 2015; 

Lauridsen et al., 2017). Os cirurgiões dentistas se esforçam para fornecer o tratamento 

mais apropriado após essas lesões, maximizando as chances de cura (dos dentes e 

dos tecidos circundantes) e mantendo assim a função e a estética da dentição (Sharif 

et al., 2015). 

Diante dos traumas dentários, podemos apontar as lesões aos tecidos de 

suporte como um grande desafio para o profissional. Como medida para auxiliar no 

processo de cura dessas complicações está o uso de contenção, que visa propiciar a 

reparação do ligamento periodontal, auxiliando na estabilização do dente 

comprometido em sua posição correta e evitando o risco de trauma adicional 

(Oikarinen, 2007; Kahler et al., 2016). 

Em dentes permanentes, as contenções são indicadas e empregadas em 

diversos traumas, como avulsão seguida de reimplante, fraturas radiculares, fraturas 

alveolares e luxações (Oikarinen, 2007; Kahler; Heithersay, 2008; Hinckfuss; Messer, 

2009). Para dentição decídua, no entanto, as recomendações da Associação 

Internacional de Traumatologia Dentária (IADT) apenas citam o uso da contenção 

como possibilidade ao tratamento de fraturas radiculares ou fraturas alveolares 

(Malmgren et al., 2012). Conforme esse guideline descreve, as diretrizes preconizadas 

no documento foram baseadas em um consenso, tendo forte peso da opinião de 

especialistas em sua elaboração (Malmgren et al., 2012). 

Diante disso, uma vez que as recomendações atuais em traumatologia na 

dentição decídua não são fortemente embasadas, se faz necessária uma atualização 

do conhecimento nessa área. Uma revisão sistemática da literatura foi proposta para 
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adquirir informações sobre o uso e prognóstico de contenções nos diversos tipos de 

trauma na dentição decídua.  

 

 

3.3 Material e métodos 
 

 

Esta revisão sistemática foi conduzida de acordo com o protocolo PRISMA 

(Moher et al., 2015), Anexo A, e registrada na base de dados Prospero sob o número 

CRD42017062234. 

 

 

3.3.1 Estratégia de busca e critérios de seleção  

 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada em revistas odontológicas que datam do 

início do banco de dados até novembro de 2019, nas seguintes plataformas 

eletrônicas: MEDLINE / PubMed, SCOPUS, SciELO e Embase. A lista de referência 

dos estudos selecionados foi verificada manualmente para recuperar possíveis artigos 

que possam ter sido omitidos durante a pesquisa inicial. 

A busca foi elaborada com base na seguinte pergunta PICO (população, 

intervenção, controle e resultados): em quais casos de traumatismo na dentição 

decídua a contenção é utilizada e qual o prognóstico para o dente? No quadro 3.1 

apresentamos a estratégia de busca para a base MEDLINE / Pubmed que foi 

posteriormente adaptada para os demais bancos de dados, utilizando combinação de 

sinônimos dos termos trauma dental e contenção. Na busca não foram incluídos 

termos relacionados ao dente decíduo, tornando-a mais abrangente e diminuindo as 

chances de não obtenção de artigos que eventualmente não continham esse termo 

em seu título ou resumo. 
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Quadro 3.1 – Estratégia de busca para base MEDLINE / Pubmed 
 

((tooth injuries[MeSH Terms] OR teeth injur*[Text Word] OR tooth injur*[Text 
Word] OR traumatic dental injur*[Text Word] OR dental trauma[Text Word] OR 
dentoalveolar trauma[Text Word] OR dento alveolar trauma[Text Word]) OR 
dental traumas[Text Word] OR traumatised teeth[Text Word] OR traumatized 
teeth[Text Word] OR traumatised tooth[Text Word] OR traumatized tooth[Text 
Word] AND (splints[MeSH Terms] or splint*[Text Word] or tooth splint*[Text 
Word] or teeth splint*[Text Word] or stabilization[Text Word] or tooth 
stabilization[Text Word] or teeth stabilization[Text Word])) 

 
Fonte: A autora 

 

Não foi aplicada qualquer restrição de idioma e os artigos repetidos foram 

removidos manualmente. Dois revisores independentes (ANM e BSFDN) e 

previamente calibrados (teste Kappa=1), avaliaram títulos e resumos dos artigos. Em 

caso de discordância, um terceiro avaliador expert no assunto opinaria (MTW). O 

critério de inclusão abrangia estudos que relatavam casos de traumatismo dentário 

em humanos. Os critérios de exclusão foram: artigos que relataram traumatismo na 

dentição permanente, artigos de revisão, artigos sobre opinião dos profissionais sobre 

a conduta estabelecida frente ao traumatismo e artigos que relatavam traumatismo 

dental associado a trauma ósseo. 

 

 

3.3.2 Coleta e análise de dados  

 

 

Para cada artigo foram extraídos os seguintes dados: autor, ano de publicação, 

tipo de estudo, idade do paciente no momento em que ocorreu o trauma dental, dente 

traumatizado, tipo de trauma, tipo de contenção utilizada e por quanto tempo, tempo 

de acompanhamento do estudo, realização de tratamento endodôntico e desfechos 

para dentição decídua e possíveis sequelas para dentição permanente.  

O prognóstico para uso da contenção nos dentes decíduos traumatizados foi 

classificado como sucesso, sucesso parcial, insucesso ou sem avaliação (Quadro 

3.2).  
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Quadro 3.2 – Classificação de sucesso do prognóstico do dente decíduo traumatizado 
 

Prognósticos para uso da contenção nos 

dentes decíduos traumatizados 
Definição dos critérios 

Sucesso 
Dente decíduo com reabsorção fisiológica ou preservado 

até erupção do sucessor permanente. 

Sucesso parcial – até 6 meses de 

acompanhamento 

Dente decíduo que permaneceu no arco por até 6 meses 

após a contenção. 

Estudos com dente decíduo ainda em acompanhamento 

Sucesso parcial – 1 ano ou mais de 

acompanhamento 

Dente decíduo que permaneceu no arco por ao menos 1 

ano após a contenção. 

Estudos com dente decíduo ainda em acompanhamento. 

Insucesso 
Insucesso relatado pelo autor ou quando realizada a 

exodontia do dente decíduo. 

Sem avaliação Sem acompanhamento de ao menos 6 meses 

 
Fonte: A autora 

 

 

3.3.3 Risco de viés  

 

 

A qualidade dos estudos incluídos foi analisada através da ferramenta de 

avaliação crítica elaborada pelo Instituto Joanna Briggs (Moola et al., 2017) para 

estudos de relato de caso, série de casos e estudos experimentais não 

randomizados. O instrumento era composto de 8 a 10 perguntas respondidas como 

“sim”, “não”, “pouco claro” ou “não aplicável”. 

Em nosso estudo, quando todos os itens foram respondidos “sim”, o risco de 

viés foi considerado baixo. Se algum item foi respondido como “pouco claro” ou “não” 

o estudo foi então classificado como pouco claro ou alto risco de viés, 

respectivamente. Essa classificação não foi usada como critério para elegibilidade dos 

estudos. 
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3.4 Resultados 
 

Um total de 2261 artigos foram obtidos na busca eletrônica e 1 artigo foi 

encontrado na pesquisa manual. Foram selecionados 601 artigos para leitura de texto 

completo e 3 desses não estavam disponíveis (Shibui; Kondo, 1989; Johnston; Judd, 

1989; Elovikova et al., 1995) Finalmente, 14 artigos foram incluídos nessa revisão 

sistemática, sendo 9 artigos de relatos de casos, 4 séries de casos e um estudo clínico 

não randomizado (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Fluxograma da coleta de dados e seleção dos estudos 
 

 
 

 
Fonte: A autora 
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A contenção em dente decíduo foi indicada e utilizada nos seguintes tipos de 

traumatismo: avulsão seguida de reimplante, presente em 5 estudos envolvendo 19 

dentes decíduos; fratura radicular horizontal, 6 estudos e 56 dentes; luxação extrusiva, 

2 estudos e 16 dentes; e luxação lateral, 5 estudos e 56 dentes (Tabela 3.1). A terapia 

endodôntica foi conduzida em 6 casos, favorecendo a reparação e levando ao 

sucesso ou sucesso parcial em todos eles. 

 

 





 
 





 
 

Tabela 3.1: Descrições dos estudos que relatam uso de contenção após traumatismo nos dentes decíduos 

 

Estudo Tipo de estudo  
Idade do 
paciente 

(anos) 
Dente Tipo de contenção Tempo para 

instalação 

Período de 
contenção 

(dias) 

Tempo de 
acompanhamento 

(anos) 

Tratamento 
endodôntico   

Desfecho do dente 
decíduo 

Reimplante 

de Carvalho Rocha & 
Cardoso (2008) Relato de caso 2,5 61 Resina composta e fio 

de aço 0,5 hora SD Até sucessor 
permanente Sim Sucesso 

Kinoshita et al. (2000) - A Série de casos 0,8 71 
Contenção em resina 

com cimento de 
ionômero de vidro  

0,5 hora 21 2,3 Não 
Sucesso parcial – 1 

ano de 
acompanhamento 

Kinoshita et al. (2000) - B Série de casos 1,0 81 e 82 Contenção em resina 1 hora 28 Até sucessor 
permanente Não Sucesso 

Kinoshita et al. (2000) - C Série de casos 3,7 52 Contenção em resina 2 horas 28 Até sucessor 
permanente Sim Sucesso  

Kinoshita et al. (2000) - D Série de casos 2,3 81 Resina composta e fio 
de aço Mesmo dia 56 0,6 Não Insucesso 

Kinoshita et al. (2000) - E Série de casos 3,0 72 Contenção em resina 0,5 hora 35 2,0 Não 
Sucesso parcial – 1 

ano de 
acompanhamento 

Kinoshita et al. (2000) - F Série de casos 3,8 71 e 72 Contenção em resina 2 horas 84 Até sucessor 
permanente Não 

Sucesso parcial – 1 
ano de 

acompanhamento 

Weiger and Heuchert 
(1999) Relato de caso 3,5 61 Resina composta e fio 

de aço 0,5 hora 17 Até sucessor 
permanente Sim 

Sucesso parcial – 1 
ano de 

acompanhamento 
de la Teja Angeles e Morán 

(1990) - A Série de casos 3,2 51 e 61 Resina composta e fio 
de nylon 2 horas 14 0,2 SD Insucesso* 

de la Teja Angeles e Morán 
(1990) - B Série de casos 2,7 51, 61 e 

62 
Resina composta e fio 

de aço 3,5 horas 14 0,2 SD Sem avaliação 

continua  
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de la Teja Angeles e Morán 
(1990) - C Série de casos 3,2 51 Resina composta e fio 

de nylon 45 minutos 14 0,2 SD Sem avaliação 

de la Teja Angeles e Morán 
(1990) - D Série de casos 3,5 51 e 61 Resina composta e fio 

de aço 35 minutos 14 0,2 SD Sem avaliação 

Mueller e Whitsett (1978) Relato de caso 4,0 61 Contenção arco-barra  30 minutos 14 Até sucessor 
permanente Não Sucesso 

Fratura radicular horizontal 

Cho et al. (2018) - A 
Estudo clínico 

não 
randomizado 

Média: 41,1 
± 15,6 
meses 

(contenção 
e grupo 

controle) 

33 
dentes 

Resina fluida e fio de 
aço 

Dois grupos: 
menos de 24 
horas ou mais 

de 24 horas 

SD Mínimo de 6 
meses Não 

Sucesso em 15 
dentes e insucesso 

em 27 dentes* 

Fratura radicular horizontal (terço apical) 

Liu et al. (2013) - A Relato de caso 3,5 51 Fio ortodôntico e 
braquetes 16 hours 84 Até sucessor 

permanente Não Sucesso 

Bonanato et al. (2009) Relato de caso 3,0 61 Resina composta e fio 
de aço 1 day 21 1,0 Não 

Sucesso parcial – 1 
ano de 

acompanhamento 
Fratura radicular horizontal (terço médio) 

Nam et al. (2017) Série de casos 1,3 51 e 61 Resina composta e fio 
de aço SD SD 4 Não 

Sucesso parcial – 1 
ano de 

acompanhamento 

Liu et al. (2013) - B Relato de caso 3,5 61 Fio ortodôntico e 
braquetes 16 hours 84 Até sucessor 

permanente Não Sucesso 

Kim et al. (2012) - A Série de casos 3,2 51 Resina composta e fio 
de aço SD 28 3,0 Não Sucesso 

Kim et al. (2012) - B Série de casos 3,3 51 e 61 Resina composta e fio 
de aço SD 28 2,3 Não Sucesso 

 

continua 
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Kim et al. (2012) - C Série de casos 4,8 51 e 61 Resina composta e fio 
de aço SD 28 1,8 Não Sucesso 

Kim et al. (2012) - D Série de casos 3,8 61 Resina composta e fio 
de aço SD 28 2,1 Não Sucesso 

Kim et al. (2012) - E Série de casos 4,0 51 e 61 Resina composta e fio 
de aço SD 28 1,2 Não Sucesso 

Kim et al. (2012) - F Série de casos 1,3 51 e 61 Resina composta e fio 
de aço SD 56 2,2 Não 

Sucesso parcial – 1 
ano de 

acompanhamento 

Kim et al. (2012) - G Série de casos 4,4 51 e 61 Resina composta e fio 
de aço SD 56 1,3 Não Sucesso 

Kim et al. (2012) - H Série de casos 4,8 51 e 61 Resina composta e fio 
de aço SD 28 1,4 Não Sucesso 

del Rosario et al. (1985) Relato de caso 5,0 51 e 61 Resina composta e fio 
de aço SD 21 0,5 Não 

Sucesso parcial – 6 
meses de 

acompanhamento 
Fratura radicular horizontal (terço cervical) 

Kim et al. (2012) - I Série de casos 3,2 61 Resina composta e fio 
de aço SD 28 3,0 Não Sucesso 

Kim et al. (2012) - J Série de casos 3,8 61 Resina composta e fio 
de aço SD 28 2,8 Não Sucesso 

Luxação lateral 

Cho et al. (2018) - B 
Estudo clínico 

não 
randomizado 

Média: 41,1 
± 15,6 
meses 

(contenção 
e grupo 

controle) 

42 
dentes 

Resina fluida e fio de 
aço 

Dois grupos: 
menos de 24 
horas ou mais 

de 24 horas 

SD Mínimo de 6 
meses Não 

Sucesso em 22 
dentes e insucesso 

em 11 dentes* 

Berman (2001) Relato de caso 4,0 52, 51, 
61 e 62 

Resina composta e fio 
de aço SD 28 0,5 Não 

Sucesso parcial – 6 
meses de 

acompanhamento 
 

continua 
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Holan (1999) Relato de caso 3,7 51 e 61 Resina composta e fio 
de aço 2 hours 14 Até sucessor 

permanente Sim Sucesso 

de la Teja Angeles e Morán 
(1990) - E Série de casos 2,5 51 e 61 Resina composta e fio 

de nylon 1,5 hour 14 0,2 0,2 Sem avaliação 

de la Teja Angeles e Morán 
(1990) - F Série de casos 2,6 51 

 
Resina composta e fio 

de aço 
1 hour 14 0,2 0,2 Insucesso* 

de la Teja Angeles e Morán 
(1990) - G Série de casos 0,3 51 e 61 Resina composta e fio 

de nylon 1 hora 14 0,2 0,2 Sem avaliação 

de la Teja Angeles e Morán 
(1990) - H Série de casos 5,7 61 Resina composta e fio 

de nylon 1,5 hora 14 0,2 0,2 Sem avaliação 

Kimura (1978) Relato de caso 2,6 51 e 61 Contenção em resina SD 75 0,2 Sim (dente 61) Sem avaliação 

Luxação extrusiva 

Cho et al. (2018) - C 
Estudo clínico 

não 
randomizado 

Média: 41,1 
± 15,6 
meses 

(contenção 
e grupo 

controle) 

15 
dentes 

Resina fluida e fio de 
aço 

Dois grupos: 
menos de 24 
horas ou mais 

de 24 horas 

SD Mínimo de 6 
meses Não 

Sucesso em 2 
dentes e insucesso 

em 13 dentes* 

de la Teja Angeles e Morán 
(1990) - I Série de casos 4,6 51 Resina composta e fio 

de aço 8 horas 14 0,2 SD Insucesso* 

* Sucesso e insucesso definidos pelo autor do estudo não sendo possível reclassificar conforme critérios descritos no quadro 3.2; “SD”— sem dado; Letras ao lado da referência 
indicam casos clínicos do mesmo artigo    

 
Fonte: A autora 
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Todos os dentes decíduos traumatizados relatados ao uso de contenção foram 

dentes anteriores, sendo em sua maioria superiores. A média de idade dos pacientes 

tratados encontra-se na tabela 4, sendo menor naqueles que tiveram seus dentes 

reimplantados (Tabela 3.2).  

 

 
Tabela 3.2 – Média de idade dos pacientes por tipo de traumatismo dentário 

 

Tipo de trauma Idade em anos do paciente 
Média (mínimo – máximo) 

Avulsão e reimplante  
(de Carvalho Rocha; Cardoso, 2008; Kinoshita et al., 2000; Weiger; 
Heuchert, 1999; de la Teja Angeles e Morán, 1990; Mueller; Whitsett, 
1978) 

2,8 (0,8 – 4) 

Fratura radicular 
(Liu et al.,2013; Bonanato et al., 2009; Nam et al., 2017; Kim et al., 
2012; del Rosario et al., 1985) 3,5 (1,3 – 5,0) 

Luxação lateral 
(Berman, 2001; Holan, 1999; de la Teja Angeles e Morán, 1990; Kimura, 
1978) 

3 (0,3 – 5,7) 

Luxação extrusiva 
(de la Teja Angeles e Morán, 1990) 4,6 

 
Fonte: A autora 

 
 
  



36 
 

Houve variabilidade quanto ao tipo de contenção empregada e a mais aplicada 

foi realizada com fio de aço e resina composta (Tabela 3.1). Quanto ao período com 

contenção, a média de tempo foi obtida com base nos estudos que apresentavam 

esse dado (Tabela 3.3). Como é possível observar, os dentes que sofreram fraturas 

radiculares ou avulsão seguida de reimplante apresentaram os maiores períodos de 

uso, respectivamente 39 e 28,25 dias em média. 

 

 
Tabela 3.3 – Média de tempo com contenção para cada tipo de traumatismo dentário 

 

Tipo de trauma Tempo com contenção em dias 
Média (mínimo – máximo) 

Avulsão e reimplante  
(Kinoshita et al.; 2000; Weiger and Heuchert, 1999; de la Teja Angeles 
e Morán, 1990; Mueller and Whitsett, 1978) 28,25 (14 – 84) 

Fratura radicular  
(Liu et al.,2013; Bonanato et al., 2009; Kim et al., 2012; del Rosario et 
al., 1985) 39 (21 – 84) 

Luxação lateral  
(Berman, 2001; Holan, 1999; de la Teja Angeles e Morán, 1990; 
Zasshi, 1978) 16,33 (14 – 75) 

Luxação extrusiva  
(de la Teja Angeles e Morán, 1990) 14 

 
Fonte: A autora 

 

Alguns estudos não puderam ser reclassificados conforme nosso critério, sendo 

então considerada a classificação de seus próprios autores. O sucesso do tratamento 

foi observado em 62 dentes, em sua maioria para tratamento de luxações (51,06%) e 

fraturas radiculares (47,69%). O insucesso, por sua vez, foi detectado em 56 dentes 

tratados, com pior tacha na luxação extrusiva, de 87,50% (Tabela 3.4). 

 



 
 

 

 
Tabela 3.4 – Taxas de sucesso e insucesso por tipo de traumatismo e tipo de contenção 

 
 

Sucesso 

N dentes (%) 

Sucesso parcial 

6 meses 

N dentes (%) 

Sucesso parcial 

1 ano 

N dentes (%) 

Insucesso 

N dentes (%) 

Sem avaliação 

N dentes (%) 
Total 

Tipo de trauma       

Avulsão  5 (26,32) - 5 (26,32) 3 (15,79) 6 (26,32) 19 

Fratura radicular 31 (47,69) 2 (3,08) 5 (7,69) 27 (41,54) - 65 

Luxação lateral 24 (51,06) 4 (8,51) - 12 (25,53) 7 (14,89) 47 

Luxação extrusiva 2 (12,50) - - 14 (87,50) - 16 

Tipo de contenção       

RC e fio de aço 17 (47,22) 6 (16,67) 6 (16,67) 2 (5,56) 5 (13,89) 36 

Contenção em resina  3 (37,50) - 3 (37,50) - 2 (25,00) 8 

RC e fio de nylon - - - 2 (25,00) 6 (75,00) 8 

Fio ort. e braquetes  2 (100) - - - - 2 

Contenção arco-barra 1 (100) - - - - 1 

Contenção RC com CIV - - 1 (100) - - 1 

Resina fluida e fio de aço 39 (43,33) - - 51 (56,67) - 90 

“RC” – resina composta; “Fio ort.” – fio ortodôntico; “CIV” – cimento de ionômero de vidro  

 
Fonte: A autora 
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A avaliação da qualidade dos estudos incluídos pode ser visualizada no Anexo 

B. Apenas quatro estudos tiveram um baixo risco geral de viés (todas as categorias 

respondidas como “sim”). Outros quatro estudos apresentaram viés alto pois havia ao 

menos uma resposta negativa dentre as questões analisadas. Os demais estudos 

foram classificados como pouco claros. 
 

Cinco estudos tiveram acompanhamento até o sucessor permanente, totalizando 

12 dentes e, apenas seis dentes em quatro pacientes apresentaram alteração. As 

alterações na dentição permanente encontradas contemplaram apenas hipoplasias e 

os traumatismos sofridos foram: luxação lateral, um caso (Holan, 1999); avulsão e 

reimplante, todos os demais (Mueller; Whitsett, 1978; Weiger; Heuchert, 1999; 

Kinoshita et al., 2000). 

 

 

3.5 Discussão 

 

 

Essa revisão qualitativa da literatura compilou os estudos a cerca da indicação 

e prognóstico do tratamento de contenção dental nos traumatismos da dentição 

decídua. Dos 14 estudos selecionados, apenas um não era relato de caso, chamando 

atenção para escassez de trabalhos a cerca de tratamento em dentes decíduos.  

Um de nossos objetivos nesse estudo consistiu em avaliar as indicações da 

contenção. Curiosamente, quando consideramos apenas os estudos de relatos de 

casos, a avulsão seguida de reimplante foi a indicação mais encontrada, com estudo 

mais recente realizado em 2008 (Bonanato et al., 2009). Segundo o guideline para 

traumatismo dentário, o reimplante de dentes decíduos é desencorajado (Malmgren 

et al., 2012) Os principais argumentos para contraindicar essa prática são o risco 

potencial de danos para os dentes decíduos e seus sucessores permanentes, 

juntamente com o fraco nível de evidência quanto aos benefícios desse procedimento 

(Martins-Júnior et al., 2014). Nos casos de avulsão e reimplante, os dentes 

permanentes podem ser afetados em três diferentes ocasiões: no momento do 

trauma, durante a reimplantação do dente decíduo avulsionado ou como resultado de 

infecção não tratada do dente decíduo (Lenzi et al., 2015). Os autores ressaltam ainda 

que as sequelas para dentição permanente estão principalmente relacionadas a 
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menor idade da criança e traumas mais graves, como avulsão, como também notamos 

nos casos levantados em nossa revisão.  

Quanto ao tempo de contenção utilizado após reimplante, obtivemos em 

nosso estudo média de 28 dias, apresentando insucesso em apenas 3 dentes 

reimplantados. Não é possível concluir que se esse tempo de imobilização pode ter 

influenciado no prognóstico, mas, para dentição permanente, tempo superior a 14 

dias vem sendo discutido (Kahler; Heithersay 2008; Hinckfuss; Messer, 2009).  

Embora sejam apontadas como menos frequentes na dentição decídua (Liu 

et al., 2013), as fraturas radiculares foram o segundo tipo de traumatismo mais 

relatado ao uso de contenção que encontramos. Kim et al. (2012) apontam que não 

há intenção de curar a fratura radicular com tecido calcificado no dente decíduo 

como se espera no permanente, porém ainda assim a contenção pode ser 

empregada. Os dentes tratados devem então ser acompanhados e possivelmente 

haverá a reabsorção do fragmento apical fraturado. 

O guideline para traumatismos não descreve um protocolo de tempo de uso 

da contenção em fraturas radiculares (Malmgren et al., 2012), apesar de apontarem 

essa indicação. Cho et al. (2018), em seu estudo, mostraram significância 

estatística positiva entre o uso de contenção em fraturas radiculares com o sucesso 

no prognóstico do dente decíduo, mas também não descrevem o período de 

imobilização. Em nosso levantamento, uma média de tempo de 39 dias de 

contenção foi encontrada para fraturas. Esse tempo que encontramos está 

semelhante ao período que ainda é preconizado para a dentição permanente, 4 

semanas (Diangelis et al., 2012).  

Pouquíssimos estudos foram publicados empregando o uso de contenção após 

luxações e, uma vez que estas lesões são comuns na dentição decídua (Flores, 2002; 

Lauridsen et al., 2017), somos induzidos a crer que as mesmas possam estar sendo 

tratadas de outras formas. Segundo Flores (2002) e Malmgren et al. (2012), a cura 

para as lesões de luxação pode ocorrer sem tratamento ou, quando tratadas, opta-se 

por extração. Em contrapartida, na dentição permanente, a contenção após luxações 

foi empregada com sucesso em alguns estudos, auxiliando na cicatrização periodontal 

e na preservação dental (Kahler; Heithersay, 2008; Diangelis et al., 2012). 

Acreditamos que dessa forma o uso de contenção para dentição decídua deveria ser 

cogitado como tratamento conservador evitando extrações precoces.  
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Além dos tipos de traumatismos em que a contenção foi indicada e por quanto 

tempo permaneceu, é importante atentarmos ao tipo de tala que foi utilizada. O tipo 

de contenção mais empregado que encontramos foi realizado com resina composta e 

fio de aço. Isso possivelmente estaria relacionado a facilidade de aplicação e remoção 

pelos dentistas e facilidade de higiene dos pacientes (Kahler et al., 2016). 

Considerando os estudos em dentição permanente, o uso de contenções semirrígidas 

é indicado (Diangelis et al., 2012; Andersson et al., 2012), pois permite o movimento 

fisiológico do dente favorecendo a reparação do ligamento periodontal. Até que haja 

mais estudos sobre os tipos de contenções em dentes decíduos, tal recomendação 

de contenções semirrígidas seria interessante.  

Apenas três estudos apresentaram insucessos para a dentição decídua quanto 

ao do uso da contenção. Esses dados com poucas sequelas devem ser analisados 

com cautela, uma vez que a grande maioria dos estudos selecionados foram relatos 

de casos, estudos com baixa força de evidência. Vale apontar que também há na 

literatura uma maior tendência em se publicar estudos com resultados favoráveis, 

caracterizada por viés de publicação.  

Em nossa revisão, encontramos uma baixa ocorrência de repercussões ao 

dente permanente, que pode ser justificada pela falta de acompanhamento dos casos 

até erupção do sucessor ou viés de publicação. De toda forma, acredita-se que as 

gravidades das sequelas possam estar mais fortemente associadas à gravidade do 

traumatismo e idade da criança no trauma (Kinoshita et al., 2000; Christophersen et 

al., 2005; Lenzi et al., 2015) do que propriamente relacionadas ao tratamento com 

contenção. 

Lauridsen et al. (2017) comentam que as situações de tratamento dentário na 

infância são complexas, devido muitas vezes a dificuldade do comportamento infantil. 

Sendo assim, casos de dentes traumatizados poderão ser deixados sem tratamento 

adicional, especialmente quando não houver interferência oclusal após traumatismo. 

Outro fator que deve contribuir ao baixo uso de contenção na dentição decídua é a 

dificuldade técnica no emprego da mesma. A contenção mais empregada e 

preconizada, em fio de aço e resina composta, exige rigor quanto ao isolamento do 

campo para seu sucesso (Kahler et al., 2016). Após traumatismo bucal, onde os 

tecidos moles circundantes podem apresentar sangramento, aliado a dificuldade de 

manejo comportamental da criança, a técnica adesiva pode ficar comprometida. 
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Certamente esses fatores são levados em consideração, interferindo na escolha de 

tratamento pelo profissional.  

Para Zaleckiene et al. (2014), nem todas as lesões traumáticas em crianças 

são reportadas e o tratamento do trauma dental não é uma situação normal na prática 

diária. O resultado do tratamento é altamente relacionado com os conhecimentos e 

habilidades do dentista e medidas apropriadas de emergência tomadas no local da 

lesão.  

O emprego de práticas conservadoras na dentição decídua deve sempre ser 

cogitado para evitar danos funcionais e estéticos. As contenções, por sua vez, podem 

atuar na viabilidade do dente traumatizado no arco dental ao favorecer a reparação 

dos tecidos de suporte (Oikarinen, 2007; Kahler et al., 2016). 

 Acreditamos que sucesso para o tratamento de trauma no dente decíduo seria 

não apenas manter o dente até o período de erupção do permanente, mas mantê-lo 

viável pelo maior tempo possível. Considerando-se os traumatismos como sendo mais 

frequentes em crianças mais novas, permanecer com esse dente no arco até a criança 

possuir maturidade suficiente para uso de dispositivos protéticos pode também ser 

interessante.  

Finalmente, o período de acompanhamento com avaliações clínicas e 

radiográficas é muito importante para garantir que os tratamentos conservadores 

foram bem-sucedidos e permita a detecção precoce de qualquer sinal de falha (Flores, 

2002).  
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3.6 Conclusões 

 

 

A contenção foi mais indicada nos casos de dentes decíduos com fraturas 

radiculares e luxações laterais, sendo realizada principalmente em fio de aço e resina 

composta ou fio de aço e resina fluida, tendo também as maiores porcentagens de 

sucesso nesses casos.  

Mais estudos devem ser conduzidos quanto ao uso de contenção na dentição 

decídua, mas não há até o momento fortes fatores que contraindiquem sua prática ou 

relacionem esse tratamento a desfechos desfavoráveis.  
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4 CAPÍTULO II: COORTE HISTÓRICO 
 

 

Uso e prognóstico de contenção em dentes decíduos traumatizados: 

estudo de coorte histórico 

 

 

4.1 Resumo 

 

 

O traumatismo dental é um problema que acomete crianças e, apesar de sua 

ocorrência frequente, há poucos estudos sobre o tratamento dessas lesões. O objetivo 

desse trabalho foi investigar os traumas na dentição decídua tratados com contenção 

e avaliar o sucesso do prognóstico. O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da 

FOUSP e a amostra foi constituída de 2683 pacientes atendidos do Centro de Trauma 

em Dentes Decíduos (1998 a 2019). Foram incluídos prontuários que comprovassem 

traumatismo em incisivo decíduo superior tratado com contenção e, prontuários com 

dados incompletos, foram excluídos. O desfecho foi a permanência do dente após um 

ano. Coletou-se dados quanto ao sexo, idade, tipo de trauma, dente traumatizado, tipo 

e período de contenção, redução de mobilidade, necrose e tratamento endodôntico. 

Sucesso foi avaliado através de análise multinível de Poisson. 103 pacientes 

utilizaram contenção, com 184 dentes traumatizados e 144 acompanhados por 1 ano. 

Predominaram pacientes do sexo masculino e com idade entre 3 e 5 anos. Quanto ao 

tipo de trauma, 50% foram luxações sem deslocamento, 33,70% luxações com 

deslocamento, 10,33% fraturas radiculares e 5,43% avulsões com reimplantes. A 

contenção mais aplicada foi com fio de aço ou nylon e resina composta (79,61%), 

permanecendo até 29 dias na maior parte dos casos. Pior prognóstico foi 

estatisticamente significante em relação à idade da criança, tipo de trauma e tipo de 

contenção e tratamento endodôntico foi favorável ao sucesso. Conclui-se que 

luxações foram os traumas com maior uso de contenção e com piores resultados 

quando houve deslocamento. Estabilização com fio de aço ou nylon e resina 

apresentou melhor prognóstico. Crianças acima de 3 anos tratadas com contenção 

tiveram maior risco de insucesso e o tratamento endodôntico foi fator de proteção ao 

dente decíduo.  
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4.2 Introdução 

 

 

O traumatismo dental é um problema frequente que acomete crianças no 

mundo todo (Aldrigui, 2012; Siqueira et al., 2013). Por essa razão, é de extrema 

importância que os cirurgiões dentistas estejam preparados a fornecer tratamento 

adequado ao paciente pediátrico, promovendo a reparação dos tecidos lesados 

(Sharif et al., 2015) e minimizando os riscos de complicações subsequentes (Flores, 

2002; Lauridsen et al., 2017). 

A respeito do traumatismo na dentição decídua, são frequentes as lesões que 

envolvem deslocamento dentário (Flores, 2002; Díaz et al., 2010). Por serem lesões 

ditas como complicadas, o tratamento envolve grandes desafios ao cirurgião dentista, 

que devem lidar com a dificuldade comportamental das crianças aliada a 

complexidade de reparação dos tecidos (Flores, 2002).  

Dentre as possibilidades de manejo dos tecidos lesionados pós trauma encontra-

se o uso de contenção. Sua aplicação visa estabilizar o dente traumatizado na posição 

correta e evitar riscos de trauma adicional, permitindo assim uma melhor cicatrização 

e aumentando as chances de reparação (Oikarinen; 2007; Kahler et al., 2016).  

A imobilização dental vem sendo indicada, discutida e estudada na dentição 

permanente com resultados satisfatórios (Kahler; Heithersay, 2008; Hinckfuss; 

Messer, 2009), porém, na dentição decídua, poucos estudos abordam seu uso (Cho 

et al., 2018). Ao contrário do que ocorre na dentição permanente, na dentição decídua 

o uso da contenção é apenas citado em casos de fraturas radiculares ou fraturas 

alveolares (Malmgren et al., 2012), sem apresentar protocolos do tratamento. Vale 

ressaltar que essas diretrizes foram baseadas em um consenso, tendo forte peso da 

opinião de especialistas em sua elaboração. 

Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi investigar os traumas na dentição 

decídua que usaram contenção dental no centro de traumatismo em dentes decíduos 

da FOUSP e avaliar o sucesso no prognóstico desse tratamento.  
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4.3 Material e métodos 

 

 

Os dados deste estudo foram reportados de acordo com a tradução e 

adaptação das normativas STROBE - subsídios para a comunicação de estudos 

observacionais (2010) e encontra-se no Anexo D.  

 

 

4.3.1 Aspectos éticos 

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Humanos da 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) com CAAE 

21828313.1.0000.0075, sob o número de parecer 2.798.919 (Anexo C).  

 

 

4.3.2 Descrição da amostra e coleta de dados 

 

 

A amostra foi constituída por pacientes atendidos no Centro de Traumatismo 

de Dentes Decíduos da FOUSP, entre 1998 e o primeiro semestre de 2019, 

totalizando 2683 registros. Os pesquisadores se responsabilizaram pela guarda da 

privacidade da criança e de seus responsáveis. 

Foram incluídos para esse estudo os prontuários com informações de pacientes 

que apresentavam dados que comprovassem a ocorrência de trauma em um ou mais 

incisivo superior submetido ao tratamento com contenção. Prontuários com dados 

muito incompletos, por sua vez, foram excluídos do estudo.  

As informações foram coletadas por uma examinadora treinada (ANM) e 

posteriormente checados por uma expert no assunto (MTW). Havendo discordância 

entre as examinadoras, o caso era discutido até que chegassem em um consenso.  
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Abaixo estão descritos os materiais utilizados para coleta de dados: 

• Fotografias clínicas dos pacientes que rotineiramente são realizadas na 

clínica do Centro de Trauma em Dentes Decíduos; 

• Exames radiográficos dos pacientes; 

• Negatoscópio de mesa; 

• Anotações presentes nos registros dos pacientes. 

 

Os dados obtidos foram tabulados em planilha do programa Microsoft® Excel 

para Mac 2019 (Versão 16.30) para posterior análise. 

 

 

4.3.3 Definição do desfecho  

 

 

A unidade experimental do estudo foi dente anterior decíduo traumatizado.  

O desfecho primário deste estudo consistiu na permanência do dente decíduo 

após um ano do traumatismo dentário. A escolha de um ano foi determinada porque 

o período mais crítico para complicações seria no período de um ano após trauma 

(Lauridsen et al., 2017) e o objetivo da contenção é promover a reparação e 

manutenção do dente no arco. Esse desfecho também foi selecionado por apresentar 

menos subjetividade para a avaliação do sucesso do tratamento com contenção se 

utilizássemos apenas uma avaliação do grau de mobilidade anotada na ficha clínica, 

realizada por avaliadores diferentes. Casos em que o dente decíduo foi perdido antes 

do período de um ano devido a sua esfoliação foram considerados sucesso.  
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4.3.4 Descrição das variáveis independentes  

 

 

As variáveis independentes foram agrupadas em três níveis específicos:  

 

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

oclusão do paciente no trauma, presença de hábito de sucção e se o mesmo foi 

removido após o traumatismo sofrido. 

• Variáveis relacionadas ao dente: tipo de dente traumatizado, 

traumatismo dentário repetido, tipo de trauma, severidade do trauma, deslocamento 

dental, reposicionamento do dente traumatizado, desgaste para ajuste oclusal, 

presença de retração gengival após trauma, alteração de cor coronária, redução de 

mobilidade após a contenção, calcificação pulpar, necrose pulpar, tratamento 

endodôntico, condição final do dente decíduo, alteração no sucessor permanente.  

• Variáveis relacionadas à contenção: local de confecção da contenção, 

tipo de contenção, tempo para instalação da contenção, tempo de uso da 

contenção.  

Nos quadros 4.1, 4.2 e 4.3 é possível observar as descrições das variáveis 

independentes. 
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Quadro 4.1 – Detalhamento das variáveis relacionadas à criança 

 
Variáveis relacionadas à criança Descrição das variáveis 

Sexo    Feminino  

  Masculino 

Idade no trauma   Idade do paciente em meses 

Oclusão da criança no diagnóstico   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) 

- Sobressaliência acentuada: distância entre as bordas incisais 

dos incisivos centrais inferiores e superiores maior que 3 mm 

no sentido horizontal (Emmerich et al., 2004) 

  Demais maloclusões:   

- Sobremordida acentuada: a margem incisal dos dentes 

superiores ultrapassa verticalmente a margem incisal dos 

dentes inferiores, cobrindo mais que 50% desses 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) 

- Oclusão incompleta: pacientes bebês  

  Sem dado: impossibilidade de ser coletado por falta de 

fotografia clínica mostrando a oclusão da criança ou ausência 

de anotação na ficha clínica no momento do diagnóstico 

Hábito de sucção no trauma   Ausente  

  Presente: chupeta, dedo ou mamadeira  

Remoção do hábito de sucção    Não havia hábito de sucção ou foi removido após trauma  

  Persistiu com o hábito de sucção  

  Sem dado: ausência de anotação na ficha clínica  

 
Fonte: A autora 
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Quadro 4.2 – Detalhamento das variáveis relacionadas ao dente 
 

Variáveis relacionadas ao dente Descrição das variáveis 

Tipo de dente traumatizado   Incisivo central  

  Incisivo lateral 

Traumatismo dentário repetido   Não  

  Sim 

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 

 

continua 
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continuação 
 

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 

  Luxações sem deslocamento 

- Luxação: trauma de moderada a alta intensidade; dente 

apresenta mobilidade mas sem mudança de posição 

  Luxações com deslocamento 

- 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 

  Sem dado: ausência de anotação na ficha clínica e 

impossibilidade de avaliação via fotografias e radiografias 

Deslocamento dental   Sem deslocamento  

  Com deslocamento 

  Sem dado: impossibilidade de ser coletado por falta de 

fotografia clínica mostrando o dente traumatizado ou 

ausência de anotação na ficha clínica no momento do 

diagnóstico 

Reposicionamento do dente traumatizado   Sem reposicionamento 

  Com reposicionamento 

  Sem dado: ausência de anotação na ficha clínica a respeito 

da abordagem inicial 

Desgaste para ajuste oclusal   Não realizado  

  Realizado 

 

continua 
 
 
 



53 
 

conclusão 
 

Retração gengival após trauma - patologia 

ósseo-gengival (Kimura et al., 2017) 

  Não 

  Sim 

Alteração de cor coronária   Não apresentou alteração de cor  

  Apresentou alteração de cor  

  Apresentou alteração de cor devido ao tratamento 

endodôntico realizado com pasta Guedes-Pinto (Aldrigui et 

al., 2013ª) 

Redução de mobilidade após a contenção   Não diminuiu  

  Diminuiu  

  Sem dado: ausência de anotação na ficha clínica com 

mensuração do grau de mobilidade dentária 

Calcificação pulpar   Não  

  Sim 

Necrose pulpar (Aldrigui et al., 2013b)  

 

  Não  

  Sim: determinada clinicamente pela presença de fístula ou 

abscesso; caracterizada radiograficamente pela presença de 

lesão periapical ou reabsorção radicular externa irregular 

apical com perda óssea e presença de área radiolúcida 

Tratamento endodôntico   Não  

  Sim  

  Sem dado: ausência de anotação na ficha clínica da 

realização do procedimento ou exame radiográfico que 

comprovasse a realização  

 
Fonte: A autora 
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Quadro 4.3 – Detalhamento das variáveis relacionadas à contenção 

 
Variáveis relacionadas à contenção Descrição das variáveis 

Local de confecção da contenção,    Centro de traumatismo em dentes decíduos da FOUSP  

  Alheio ao centro de traumatismo em dentes decíduos da 

FOUSP  

Tipo de contenção   Fio ortodôntico e resina composta  

  Fio de nylon e resina composta  

  Ribond e resina composta 

  Resina composta apenas 

  Barra de Erich  

  Amarrilha  

Tempo para instalação da contenção   Tempo decorrido entre o traumatismo e a instalação da 

contenção, em dias 

Tempo de uso da contenção   Mensurado em dias  

 
Fonte: A autora 

 

 

4.3.4 Análise estatística   

 

 

Para avaliar o sucesso do uso da contenção caracterizado pela permanência 

mínima do dente em um ano (desfecho principal), foi realizada análise multinível de 

Poisson. As variáveis consideradas importantes de acordo com a plausibilidade 

biológica ou que apresentaram 20% de significância na análise univariada foram 

posteriormente analisadas no modelo múltiplo, a fim de obter os valores de risco 

relativo (RR) e intervalo de confiança de 95% (IC 95%).  

O software estatístico utilizado para as análises foi STATA 14.0 (Stata Corp, 

College Station) e o nível de significância para todas as análises foi ajustado em 5%. 
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4.4 Resultados 

 

 

Dos 2683 prontuários de pacientes atendidos no centro de traumatismo em 

dentes decíduos da FOUSP, 107 (3,99%) relatavam o uso de contenção após trauma 

em incisivos superiores e foram incluídos. Destes, 4 prontuários apresentaram dados 

incompletos, não sendo possível a obtenção de informações referentes ao tipo de 

trauma acometido e contenção, sendo então excluídos.  

A amostra do estudo foi então composta de 103 crianças que sofreram 

traumatismo em 184 dentes incisivos superiores. O tempo de acompanhamento 

desses dentes variou de poucos dias a 183 meses, sendo a média de 40,46 meses (± 

40,41) e mediana de 36 meses.  

Dentre os pacientes que foram tratados com contenção, a maioria foi do sexo 

masculino com idade entre 3 e 5 anos. Quanto a oclusão no momento do trauma, 

41,75% das crianças possuíam mordida aberta anterior ou sobressaliência acentuada 

e pouco mais da metade (52,43%) possuía algum hábito de sucção (Tabela 4.1).  
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Tabela 4.1 – Análise descritiva das variáveis relacionadas à criança 
 

Variáveis relacionadas à criança Traumatismo com uso de contenção (n=103) 
n(%) 

Sexo   

Feminino  41 (39,81) 

Masculino  62 (60,19) 

 
Idade no Trauma  

 

Até 36 meses  27 (26,21) 

De 37 a 60 meses 54 (52,43) 

Acima de 60 meses 18 (17,48) 

Sem dado  4 (3,88) 

 
Oclusão  

 

Normal 32 (31,07) 

Mordida aberta anterior ou sobressaliência acentuada 43 (41,75) 

Demais maloclusões  8 (7,77) 

Sem dado  20 (19,42) 

 
Hábito de sucção no trauma  

 

Ausente 20 (19,42) 

Chupeta 15 (14,56) 

Dedo 9 (8,74) 

Mamadeira  12 (11,65) 

Chupeta e mamadeira  15 (14,56) 

Dedo e mamadeira  3 (2,91) 

Sem dado  29 (28,16) 

 
Remoção do hábito de sucção após trauma 

Removeu hábito ou não possuía  25 (24,27) 

Persistiu com hábito  21 (20,39) 

Sem dado  57 (55,34) 

 
Fonte: A autora 
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A respeito dos dentes traumatizados, os incisivos centrais foram os dentes 

mais acometidos e metade dos dentes traumatizados sofreram luxações sem 

deslocamento. Necrose pulpar foi diagnosticada em 14,13% dos dentes e o 

tratamento endodôntico foi conduzido em 47 incisivos (25,54%). A exodontia foi 

realizada em 62 (33,70%) dentes, 69 (37,50%) esfoliaram e 43 (23,37%) seguem 

em acompanhamento (Tabela 4.2). 

Apenas 15% dos dentes decíduos acompanhados até o seu sucessor 

apresentaram alteração no dente permanente, sendo a malformação coronária a 

sequela mais grave encontrada. O trauma na dentição decídua que levaram a 

essas alterações foram: 15 casos de luxação sem deslocamento, 3 casos de 

luxação lateral, 6 casos de luxações extrusivas, 1 caso de luxação intrusiva, 1 caso 

de reimplante e 2 casos de fratura radicular. 

Vale ressaltar que não houve traumatismo dental associado a traumatismo 

ósseo em nenhum dos casos. 

 

 
Tabela 4.2 – Análise descritiva das variáveis relacionadas ao dente 

 

Variáveis relacionadas ao dente Dentes com uso de contenção (n=184) 
n(%) 

Dente traumatizado   

Incisivo central  146 (79,35) 

Incisivo lateral  38 (20,65) 

 
Trauma repetido  

 

Não 127 (69,02) 

Sim 57 (30,98) 

 
Tipo de trauma  

 

Luxações sem deslocamento 92 (50,00) 

Luxações com deslocamento  62 (33,70) 

Avulsão seguida de reimplante  10 (5,43) 

Fratura radicular  19 (10,33) 

Sem dado  1 (0,54) 

 

continua 
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continuação 
 

Deslocamento dental   

Não 104 (56,52) 

Sim 73 (39,67) 

Sem dado  7 (3,80) 

 
Reposicionamento dental  

 

Não  127 (69,02) 

Sim 50 (27,17) 

Sem dado  7 (3,80) 

 
Desgaste dental 

 

Não  175 (95,11) 

Sim 9 (4,89) 

 
Retração gengival após trauma  

Não 141 (76,63) 

Sim 26 (14,13) 

Sem dado  17 (9,24) 

 
Alteração de cor da coroa após trauma  

Sem alteração  144 (78,26) 

Apresentou alteração cromática 21 (11,41) 

Alteração material endodôntico 19 (10,33) 

 
Redução de mobilidade após contenção  

Diminuiu  36 (19,57) 

Não diminuiu  69 (37,50) 

Sem dado  79 (42,93) 

 
Calcificação pulpar após trauma  

 

Não 139 (75,54) 

Sim 17 (9,24) 

Sem dado  28 (15,22) 

 
Necrose pulpar  

 

Não 136 (73,91) 

Sim 26 (14,13) 

Sem dado 22 (11,96) 

 

continua 
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conclusão 
 

Tratamento endodôntico  

Não 121 (65,76) 

Sim 47 (25,54) 

Sem dado 16 (8,70) 

 
Condição final do dente decíduo  

 

Presente em boca 43 (23,37) 

Esfoliação normal  69 (37,50) 

Exodontia 62 (33,70) 

Exodontia por retenção prolongada 5 (2,72) 

Avulsão - novo trauma  5 (2,72) 

 
Sucesso após 1 ano de contenção  

 

Dente presente no arco ou esfoliou  93 (50,54) 

Perda precoce antes de um ano 51 (27,72) 

Sem dado 40 (21,74) 

 
Alteração sucessor permanente  

 

Sem alteração  149 (80,98) 

Manchamento em esmalte 19 (10,33) 

Hipoplasia de esmalte 6 (3,26) 

Hipoplasia + manchamento em esmalte 1 (0,54) 

Malformação coronária  3 (1,63) 

Agenesia do sucessor  1 (0,54) 

Sem dado 5 (2,72) 

 
Fonte: A autora 
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Aproximadamente metade das crianças do estudo realizaram sua contenção 

no centro de traumatismo de dentes decíduos da FOUSP e a maior parte das 

contenções utilizadas foram confeccionas com fio de aço e resina composta ou fio 

de nylon e resina composta. Apenas 18,45% dos pacientes instalaram a contenção 

no mesmo dia que sofreram o trauma dentário e a contenção permaneceu em boca 

por mais de 29 dias em 43 (41,75%) pacientes (Tabela 4.3).  

 

 
Tabela 4.3 – Análise descritiva das variáveis relacionadas à contenção 

 

Variáveis relacionadas à contenção  Pacientes tratados (n=103) 
n(%) 

Local de confeção da contenção   

Centro de traumatismo decíduo  51 (49,51) 

Alheio ao centro de trauma  52 (50,49) 

 
Tipo de contenção  

 

Fio de aço ou nylon e resina  82 (79,61) 

Demais dispositivos 13 (12,62) 

Sem dado  8 (7,77) 

 
Tempo para instalação  

 

Mesmo dia  19 (18,45) 

Até 7 dias  54 (52,43) 

8 dias ou mais  13 (12,62) 

Sem dado  17 (16,50) 

 
Tempo com contenção  

 

Apenas 1 dia - excluído da análise  1 (0,97) 

Até 14 dias  16 (15,53) 

De 15 a 21 dias  17 (16,50) 

De 22 a 28 dias  14 (13,59) 

Acima de 29 dias  43 (41,75) 

Sem dado  12 (11,65) 

 
Fonte: A autora 
  



61 
 

Cento e quarenta e quatro dentes foram acompanhados por um ano e 

puderam ser classificados como sucesso ou insucesso (78,26% da amostra total). 

Os demais dentes ainda seguem em acompanhamento.  

A análise univariada de Poisson entre as variáveis independentes e o 

sucesso após 1 ano do trauma dentário está apresentada na tabela 4.4. Houve 

associação estatisticamente significante entre o tipo de contenção, local de 

confecção da contenção e redução da mobilidade no sucesso do tratamento após 

um ano do trauma. 

 

Tabela 4.4 – Análise univariada de regressão de Poisson 
 

Variáveis independentes Sucesso 
n(%) 

Insucesso 
n(%) 

Risco relativo 
IC (95%) 

p 
valor 

Sexo   
   

Feminino  39 (72,22) 15 (27,78) ref. ref. 

Masculino  54 (60,00) 36 (40,00) 1,42 (0,72 - 2,77) 0,307 

 
Idade no trauma†      

Até 36 meses  26 (66,67) 13 (33,33) ref. Ref. 

De 37 a 60 meses  48 (63,16) 28 (36,84) 1,09 (0,52 – 2,27) 0,819 

Acima de 60 meses  15 (60,00) 10 (40,00) 1,20 (0,47 – 3,05) 0,697 

 
Oclusão      

Mordida aberta ou sobressaliência 37 (60,66) 24 (39,34) ref. ref. 

Normal  33 (71,74) 13 (28,26) 0,71 (0,33 - 1,51) 0,376 

Demais maloclusões  20 (60,61) 13 (39,39) 1,03 (0,48 - 2,20) 0,928 

Sem dado 3 (75,00) 1 (25,00) 0,63 (0,79 - 5,04) 0,665 

 
Remoção do hábito de sucção após trauma    

Removeu hábito ou não possuía  31 (83,78) 6 (16,22) ref. ref. 

Persistiu com hábito  23 (69,70) 10 (30,30) 1,88 (0,65 - 5,38) 0,242 

Sem dado  39 (52,70) 35 (47,30) 2,86 (1,17 - 7,02) 0,022 

 
Dente traumatizado      

Incisivo central  73 (64,60) 40 (35,40) ref. ref. 

Incisivo lateral  20 (64,52) 11 (35,48) 0,95 (0,47 - 1,92) 0,895 
 

continua 
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continuação 
 

Tipo de trauma‡      

Luxações sem deslocamento 52 (70,27) 22 (29,73) ref. ref. 

Luxações com deslocamento  29 (61,70) 18 (38,30) 1,37 (0,67 - 2,76) 0,367 

Avulsão seguida de reimplante  2 (28,57) 5 (71,43) 2,70 (0,86 - 8,47) 0,087 

Fratura radicular  9 (60,00) 6 (40,00) 1,37 (0,51 - 3,67) 0,526 

 
Deslocamento dental      

Não 57 (68,67) 26 (31,33) ref. ref. 

Sim 31 (57,41) 23 (42,59) 1,44 (0,77 - 2,73) 0,249 

Sem dado  5 (71,43) 2 (28,57) 1,02 (0,21 - 4,91) 0,976 

 
Reposicionamento dental®      

Não  68 (69,39) 30 (30,61) ref. ref. 

Sim 21 (53,85) 18 (46,15) 1,62 (0,83 - 3,19) 0,157 

 
Desgaste dental     

Não  88 (64,23) 49 (35,77) ref. ref. 

Sim 5 (71,43) 2 (28,57) 0,82 (0,18 - 3,66) 0,797 

 
Retração gengival após trauma    

Não 74 (71,84) 29 (28,16) ref. ref. 

Sim 12 (48,00) 13 (52,00) 1,85 (0,90 - 3,82) 0,093 

Sem dado  7 (43,75) 9 (56,25) 2,16 (0,92 - 5,07) 0,076 

 
Alteração de cor da coroa após trauma    

Sem alteração  65 (58,56) 46 (41,44) ref. ref. 

Com alteração cromática 13 (81,25) 3 (18,75) 0,46 (0,14 - 1,52) 0,204 

Devido ao material endodôntico 15 (88,24) 2 (11,76) 0,30 (0,07 - 1,28) 0,104 

 
Redução de mobilidade após contenção    

Não diminuiu  8 (24,24) 25 (75,76) ref. ref. 

Diminuiu  48 (87,27) 7 (12,73) 0,17 (0,73 - 0,39) <0.001* 

Sem dado  37 (66,07) 19 (33,93) 0,45 (0,25 - 0,81) 0,008 

 
Calcificação pulpar após trauma      

Não 77 (68,14) 36 (31,86) ref. ref. 

Sim 14 (93,33) 1 (6,67) 0,22 (0,29 - 1,62) 0,138 

Sem dado  2 (12,50) 14 (87,50) 2,85 (1,43 - 5,70) 0,003 
 

continua 
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conclusão 
 

Necrose pulpar      

Não 78 (70,27) 33 (29,73) ref. ref. 

Sim 12 (54,55) 10 (45,45) 1,53 (0,70 - 3,35) 0,286 

Sem dado 3 (27,27) 8 (72,73) 2,58 (1,06 - 6,25) 0,036 

 
Tratamento endodôntico     

Não 61 (59,80) 41 (40,20) ref. ref. 

Sim 32 (82,05) 7 (17,95) 0,46 (0,20 - 1,06) 0,067 

Sem dado 0 3 (100,00) 2,60 (0,67 - 10,07) 0,167 

 
Local de confeção da contenção      

Centro de traumatismo decíduo  53 (84,13) 10 (15,87) ref. ref. 

Alheio ao centro de trauma  40 (49,38) 41 (50,62) 3,17 (1,57 - 6,40) 0,001* 
 
Tipo de contenção      

Fio de aço ou nylon e resina  78 (70,91) 32 (29,09) ref. ref. 

Demais dispositivos 8 (34,78) 15 (65,22) 2,24 (1,12 - 4,48) 0,023* 
Sem dado  7 (63,64) 4 (36,36) 1,26 (0,41 - 3,80) 0,684 

 
Tempo para instalação      

Variável linear  Mesmo dia a 90 dias 0,95 (0,88 - 1,03) 0,196 

 
Tempo com contenção      

Acima de 14 dias  67 (65,05) 36 (34,95) ref. ref. 

Até 14 dias  18 (69,23) 8 (30,77) 0,91 (0,38 - 2,20) 0,84 

Sem dado  8 (66,67) 4 (33,33) 0,99 (0,32 - 3,08) 0,983 

IC = Intervalo de confiança; * Em negrito demarca diferença estatisticamente significante 

Dentes excluídos da análise porque não foi possível coletar a informação: † quatro dentes; ‡ 1 dente; ® 7 dentes  
 
Fonte: A autora 
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Apesar do local de confecção da contenção ter apresentado significância na 

análise univariada, esta variável não foi considerada no modelo ajustado. Apenas 

12 pacientes atendidos no centro de trauma não realizaram contenção com fio de 

aço. Dessa forma optou-se por considerar apenas a variável relacionada ao tipo de 

contenção no modelo múltiplo.  

A redução de mobilidade atuou como mediador para o sucesso no 

prognóstico do dente e, por essa razão, também não foi considerada no modelo 

múltiplo. Idade, tipo de trauma, tratamento endodôntico e necrose pulpar foram, por 

sua vez, incluídas na análise multivariada de Poisson devido à plausibilidade 

biológica (Tabela 4.5).  
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Tabela 4.5 - Análise ajustada de regressão de Poisson 
 

Variáveis independentes Risco relativo 
IC (95%) 

p 
valor 

Idade no trauma    

Até 36 meses  ref.  ref.  

De 37 a 60 meses  3,35 (1,26 - 4,57) 0,015* 

Acima de 60 meses  3,13 (1,01 - 9,72) 0,048* 
 
Tipo de trauma    

Luxações sem deslocamento ref.  ref.  

Luxações com deslocamento  2,27 (1,13 - 4,57) 0,022* 

Avulsão seguida de reimplante  6,76 (1,59 - 28,67) 0,010* 
Fratura radicular  1,95 (0,71 - 5,36) 0,194 

 
Tipo de contenção    

Fio de aço ou nylon e resina  ref.  ref.  

Demais dispositivos  3,11 (1,53 - 6,30) 0,002* 
Sem dado  0,66 (0,21 - 2,09) 0,479 

 
Necrose pulpar   

Não  ref.  ref.  

Sim 1,80 (0,83 - 3,91) 0,138 

Sem dado 2,48 (0,81 - 7,59) 0,111 

 
Tratamento endodôntico   

Não ref.  ref.  

Sim 0,35 (0,15 - 0,83) 0,017* 

Sem dado 3,25 (0,70 - 15,07) 0,132 

IC = Intervalo de confiança; * Em negrito demarca diferença estatisticamente significante 

 
Fonte: A autora 

 

 

A respeito dos resultados da análise multivariada de Poisson, podemos 

observar que houve influência da idade no prognóstico do dente tratado com 

contenção. Crianças mais velhas tiveram maior risco de perder os dentes 

traumatizados antes de um ano.  

As luxações com deslocamento resultaram em piora no prognóstico, com 

duas vezes maior risco de perder o dente traumatizado. Quando houve reimplante 

do dente decíduo, por sua vez, o risco de insucesso foi seis vezes maior. 
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A realização da contenção com fio de aço e resina composta ou nylon e 

resina composta e o tratamento endodôntico puderam ser considerados como 

fatores de proteção à perda precoce do dente decíduo.  

 

4.5 Discussão 

 

Este trabalho teve por objetivo avaliar o sucesso no prognóstico do tratamento 

de dentes decíduos traumatizados. Ainda que o traumatismo seja ocorrência 

frequente em crianças, poucos estudos foram conduzidos na literatura a respeito do 

tratamento dessas injúrias (Flores, 2002).  

Embora não seja proposto pelo guideline (Malmgren et al., 2012), que 

recomenda estabilização decídua após fraturas radiculares e alveolares apenas, o 

tratamento com contenção foi realizado em nossos pacientes após luxações; 

extrusões; fraturas radiculares e reimplante. Sendo as contenções mais aplicadas nas 

luxações e com maior chances de sucesso se o dente não foi deslocado.  

Luxações com deslocamento e reimplante foram significativamente mais 

associados a falhas em nossos pacientes tratados. O fato das luxações com 

deslocamento e avulsões com reimplante apresentarem piores taxas de sucesso deve 

estar relacionado à maior gravidade desses traumas, com maior rompimento de fibras 

do ligamento periodontal, que favorece uma maior contaminação bacteriana 

(Andreasen; Lovschall, 2007). Nossos achados corroboram com estudos anteriores 

que já apontaram a associação de traumas periodontais com deslocamento à perda 

precoce de dentes decíduos traumatizados (Jabbar, 2012; Costa et al., 2016; Kimura, 

2017). 

Quanto ao tipo de contenção, historicamente eram empregadas seguindo 

protocolos semelhantes aos preconizados na reparação de traumatismo ósseo, com 

uso de contenções rígidas. Essa abordagem passou a ser questionada quando 

estudos em animais relataram uma incidência mais alta de anquilose, necrose e 

reabsorção radicular externa dos tratamentos com esse tipo de imobilização (Nasjleti 

et al., 1982; Kristerson; Andreasen, 1983).  

Para análise em nosso estudo as contenções com fio de aço e resina composta 

ou fio de nylon e resina composta foram agrupadas. O uso de ambas foi apontado 

como favoráveis em trabalhos anteriores devido ao seu caráter mais flexível (Kahler 



67 
 

et al., 2016). Por sua vez, imobilizações realizadas com barra de Erich, resina 

composta ou fio de amarrilha, consideradas rígidas (Kahler et al., 2016), também 

foram agrupadas e tiveram influência estatisticamente significante na perda dos 

dentes decíduos tratados. Esse fato apoia as recomendações atuais preconizadas 

para a dentição permanente (Kahler et al., 2016), uma vez que estas contenções 

rígidas podem promover danos aos tecidos gengivais, além de não permitirem o 

movimento funcional do dente traumatizado (Oikarinen, 2007). 

Um questionamento importante quando tratamos do uso de contenção está 

relacionado ao período ideal de fixação e, até o momento, não há recomendações 

precisas na literatura quanto a esse tempo para os dentes decíduos. Revisões 

sistemáticas recentes para dentição permanente (Kahler; Heithersay 2008; Hinckfuss, 

Messe; 2009) também não obtiveram resultados significantes entre maior tempo de 

uso do dispositivo com maior chances de reparação. Tal diferenciação na reparação 

entre períodos longos versus períodos curtos com contenção, da mesma forma, não 

foi encontrada em nosso trabalho. Embasado principalmente em experimentos em 

animais, as recomendações do período de contenção para dentição permanente 

envolvem prazos mais curtos (Diangelis et al., 2012). Este fato se deve aos 

experimentos demonstrarem que a contenção por períodos longos estaria mais 

associada a anquilose e reabsorções radiculares (Kahler; Heithersay 2008). Por se 

tratar da maior evidência disponível até o momento, essa recomendação de períodos 

mais curtos poderia também ser seguida para dentição decídua.  

Nossa análise apontou que traumatismo em crianças acima de 3 anos que 

utilizaram contenção tiveram pior prognóstico em um ano após o tratamento. 

Lauridsen et al. (2017) apontaram também um pior prognóstico em crianças mais 

velhas para o desfecho de necrose pulpar. Ainda assim, apenas com base nesse 

achado, não é conveniente limitar a indicação de tratamentos conservadores para 

essa faixa etária, desde que os pais estejam cientes de possíveis intercorrências e o 

paciente seja monitorado.  

Ainda que não tenhamos encontrado significância estatística entre presença de 

hábitos deletérios e piora na cicatrização dental, é de fundamental importância que 

orientações a cerca desses hábitos continuem sendo difundidas. Não apenas como 

medida de prevenção de traumas, uma vez que evitam a instalação de maloclusões, 

mas também como medida de suporte pós trauma, limitando o hábito de sucção para 

aumentar a probabilidade de reparação dos tecidos traumatizados. Instruções de 
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higiene e dieta pastosa também são importantes no processo de reparação e devem 

ser recomendadas (Flores, 2002; Malmgren et al., 2012).  

Uma importante repercussão que pode surgir após traumatismo dentário é a 

necrose pulpar (Aldrigui et al., 2013b). Não obtivemos significância estatística entre 

necrose e perda precoce do dente traumatizado, porém, tal associação, foi encontrada 

em outro estudo conduzido em nosso centro de traumatismo em dentes decíduos da 

FOUSP (Kimura, 2017). Segundo estudo de Lauridsen et al. (2017) a necrose foi 

detectada em mais de 90% dos casos após luxações laterais e extrusivas no primeiro 

ano após trauma. Por essa razão, os profissionais devem estar atentos aos exames 

clínicos e radiográficos, tendo mais cautela nos primeiros meses. 

Kimura (2017) detectou, tal como em nosso trabalho, que o tratamento 

endodôntico foi observado como fator de proteção a perda dentária precoce. Em 

nossos pacientes o tratamento endodôntico foi por vezes executado com a finalidade 

de atingir o ligamento periodontal, o que acreditamos que tenha auxiliado a promover 

sua reparação. Esses achados encorajam a realização de tratamento endodôntico a 

fim de favorecer a manutenção do dente quando da detecção precoce de sinais de 

perdas ósseas e sinais de necrose. 

Não encontramos associação entre as variáveis relacionadas ao tratamento 

com contenção e sequelas no sucessor permanente. Acredita-se que esse tratamento 

não interfira na formação do sucessor, mas sim o tipo e gravidade do traumatismo 

sofrido, como já apontado em revisão sistemática sobre o tema (Lenzi et al., 2015). 

Este presente estudo aponta como limitação a não utilização de um grupo 

controle com pacientes sem o tratamento com contenção. Dentre os pacientes que 

foram atendidos no centro de Traumatismo em dentes decíduos, a contenção apenas 

não foi utilizada quando não havia mobilidade dental acentuada ou quando essa 

mobilidade era tão significativa a ponto de ser indicada a exodontia. Dessa forma, uma 

tentativa de obter controles aos casos tratados por nós seria prejudicada, limitando a 

possibilidade de realização de comparações adequadas entre os grupos. 

Finalmente, uma vez que lesões traumáticas podem impactar na qualidade de 

vida das crianças (Gonçalves et al., 2017; Zaror et al., 2018), nossos achados são 

importantes pois sugerem uma opção de abordagem conservadora ao dente decíduo 

traumatizado, favorecendo sua manutenção no arco dentário por maior período.  

Uma vez que os protocolos para o tratamento de dentes decíduos 

traumatizados são baseados em grande parte por relatos de casos e opiniões de 
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especialistas (Flores, 2002), mais estudos clínicos em relação aos tratamentos devem 

ser encorajadas.  

 

 

4.6 Conclusões 

 

 

Conclui-se que as luxações com ou sem deslocamento foram os traumas com 

maior uso de contenção em dente decíduo, apresentando pior prognóstico quando 

houve deslocamento.  

Contenção com fio de aço ou nylon e resina foi a mais empregada e com melhor 

prognóstico.  

Crianças acima de 3 anos apresentaram maior risco de insucesso quando 

tratadas com contenção e o tratamento endodôntico atuou favorecendo a manutenção 

do dente decíduo traumatizado no arco.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Pode-se concluir que as luxações com ou sem deslocamento foram os traumas 

com maior uso de contenção em dente decíduo, apresentando piores resultados 

quando houve deslocamento.   

Contenção com fio de aço ou nylon e resina composta foram a mais empregada 

e com melhores resultados. 

Crianças acima de 3 anos, por sua vez, apresentaram pior prognóstico quando 

tratadas com contenção e o tratamento endodôntico atuou como fator de proteção à 

manutenção do dente decíduo traumatizado. 

Mais estudos devem ser conduzidos quanto ao uso de contenção na dentição 

decídua, mas não há até o momento fortes fatores que contraindiquem sua prática. 
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ANEXO A – Itens do checklist PRISMA a serem incluídos no relato de revisão sistemática ou meta-análise 

 

Seção/tópico N. Item do checklist 
Relatado 
na página 

nº 

TÍTULO  
Título 1 Identifique o artigo como uma revisão sistemática, meta-análise, ou ambos. 23 

RESUMO  
Resumo estruturado 2 Apresente um resumo estruturado incluindo, se aplicável: referencial teórico; objetivos; fonte de dados; critérios 

de elegibilidade; participantes e intervenções; avaliação do estudo e síntese dos métodos; resultados; limitações; 

conclusões e implicações dos achados principais; número de registro da revisão sistemática. 

23 

INTRODUÇÃO  
Racional 3 Descreva a justificativa da revisão no contexto do que já é conhecido. 24 

Objetivos 4 Apresente uma afirmação explícita sobre as questões abordadas com referência a participantes, intervenções, 
comparações, resultados e desenho de estudo (PICOS). 

24 

MÉTODOS  
Protocolo e registo 5 Indique se existe um protocolo de revisão, se e onde pode ser acessado (ex. endereço eletrônico), e, se 

disponível, forneça informações sobre o registro da revisão, incluindo o número de registro. 

25 

Critérios de 

elegibilidade 

6 Especifique características do estudo (ex. PICOS, extensão do seguimento) e características dos relatos (ex. 

anos considerados, idioma, se é publicado) usadas como critérios de elegibilidade, apresentando justificativa. 

25 

Fontes de informação 7 Descreva todas as fontes de informação na busca (ex. base de dados com datas de cobertura, contato com 

autores para identificação de estudos adicionais) e data da última busca. 

25 

Busca 8 Apresente a estratégia completa de busca eletrônica para pelo menos uma base de dados, incluindo os limites 

utilizados, de forma que possa ser repetida. 

26 

Seleção dos estudos 9 Apresente o processo de seleção dos estudos (isto é, busca, elegibilidade, os incluídos na revisão sistemática, e, 

se aplicável, os incluídos na meta-análise). 

26 

7
9
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Seção/tópico N. Item do checklist 
Relatado 
na página 

nº 

Processo de coleta de 

dados 

10 Descreva o método de extração de dados dos artigos (ex. formas para piloto, independente, em duplicata) e 

todos os processos para obtenção e confirmação de dados dos pesquisadores. 

26 

Lista dos dados  11 Liste e defina todas as variáveis obtidas dos dados (ex. PICOS, fontes de financiamento) e quaisquer referências 

ou simplificações realizadas. 

26-27 

Risco de viés em cada 

estudo 

12 Descreva os métodos usados para avaliar o risco de viés em cada estudo (incluindo a especificação se foi feito 

durante o estudo ou no nível de resultados), e como esta informação foi usada na análise de dados. 

27 

Medidas de 

sumarização 

13 Defina as principais medidas de sumarização dos resultados (ex. risco relativo, diferença média). 27 

Síntese dos 

resultados 

14 Descreva os métodos de análise dos dados e combinação de resultados dos estudos, se realizados, incluindo 

medidas de consistência (por exemplo, I2) para cada meta-análise. 

n/a 

Risco de viés entre 

estudos 

15 Especifique qualquer avaliação do risco de viés que possa influenciar a evidência cumulativa (ex. viés de 

publicação, relato seletivo nos estudos). 

n/a 

Análises adicionais 16 Descreva métodos de análise adicional (ex. análise de sensibilidade ou análise de subgrupos, metarregressão), 

se realizados, indicando quais foram pré-especificados. 

n/a 

RESULTADOS  
Seleção de estudos 17 Apresente números dos estudos rastreados, avaliados para elegibilidade e incluídos na revisão, razões para 

exclusão em cada estágio, preferencialmente por meio de gráfico de fluxo. 

28 

Características dos 

estudos 

18 Para cada estudo, apresente características para extração dos dados (ex. tamanho do estudo, PICOS, período 

de acompanhamento) e apresente as citações. 

31-34 

Risco de viés em cada 

estudo  

19 Apresente dados sobre o risco de viés em cada estudo e, se disponível, alguma avaliação em resultados (ver 

item 12). 

39 

Resultados de 

estudos individuais 

20 Para todos os resultados considerados (benefícios ou riscos), apresente para cada estudo: (a) sumário simples 

de dados para cada grupo de intervenção e (b) efeitos estimados e intervalos de confiança, preferencialmente 

por meio de gráficos de floresta. 

31-34 

Síntese dos 

resultados 

21 Apresente resultados para cada meta-análise feita, incluindo intervalos de confiança e medidas de consistência. n/a 

8
0
 



 

 

Seção/tópico N. Item do checklist 
Relatado 
na página 

nº 

Risco de viés entre 

estudos 

22 Apresente resultados da avaliação de risco de viés entre os estudos (ver item 15). 39 

Análises adicionais 23 Apresente resultados de análises adicionais, se realizadas (ex. análise de sensibilidade ou subgrupos, 

metarregressão [ver item 16]). 

n/a 

DISCUSSÃO  
Sumário da evidência  24 Sumarize os resultados principais, incluindo a força de evidência para cada resultado; considere sua relevância 

para grupos-chave (ex. profissionais da saúde, usuários e formuladores de políticas). 

39 

Limitações 25 Discuta limitações no nível dos estudos e dos desfechos (ex. risco de viés) e no nível da revisão (ex. obtenção 

incompleta de pesquisas identificadas, viés de relato). 

39 

Conclusões 26 Apresente a interpretação geral dos resultados no contexto de outras evidências e implicações para futuras 

pesquisas. 

39-42 

FINANCIAMENTO  

Financiamento 27 Descreva fontes de financiamento para a revisão sistemática e outros suportes (ex.: suprimento de dados), papel 

dos financiadores na revisão sistemática. 

n/a 
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ANEXO B – Classificação de sucesso do prognóstico do dente decíduo traumatizado conforme 
ferramenta do Instituto Joanna Briggs 
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ANEXO C – Parecer do comitê de ética em pesquisa  
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ANEXO D – Itens do checklist “Strengthening the Reportingof Observational Studies in Epidemiology” (STROBE) 

Item N. Recomendação 
Relatado na 

página nº 

Título e Resumo 1 Indique o desenho do estudo no título ou no resumo, com termo comumente utilizado 

Disponibilize no resumo um sumário informativo e equilibrado do que foi feito e do que foi encontrado 

45 

Introdução     

     Contexto/ Justificativa  2 Detalhe o referencial teórico e as razões para executar a pesquisa. 46 

     Objetivos 3 Descreva os objetivos específicos, incluindo quaisquer hipóteses pré-existentes. 47 

Métodos     

     Desenho do estudo  4 Apresente, no início do artigo, os elementos-chave relativos ao desenho do estudo. 47 

     Contexto (setting) 5 Descreva o contexto, locais e datas relevantes, incluindo os períodos de recrutamento, exposição, 

acompanhamento (follow-up) e coleta de dados. 

47 

     Participantes 6 Estudos de Coorte: Apresente os critérios de elegibilidade, fontes e métodos de seleção dos participantes. 

Descreva os métodos de acompanhamento. 

Estudos de Caso-Controle: Apresente os critérios de elegibilidade, as fontes e o critério-diagnóstico para 

identificação dos casos e os métodos de seleção dos controles. Descreva a justificativa para a eleição dos casos 

e controles 

Estudo Seccional: Apresente os critérios de elegibilidade, as fontes 

47 

89 



 
 

e os métodos de seleção dos participantes. 

Estudos de Coorte: Para os estudos pareados, apresente os critérios de pareamento e o número de expostos 

e não expostos. 

Estudos de Caso-Controle: Para os estudos pareados, apresente os critérios de pareamento e o número de 

controles para cada caso. 

     Variáveis  7 Defina claramente todos os desfechos, exposições, preditores, confundidores em potencial e modificadores 

de efeito. Quando necessário, 

apresente os critérios diagnósticos. 

49 

     Fontes de dados/ Mensuração 8 Para cada variável de interesse, forneça a fonte dos dados e os detalhes dos métodos utilizados na avaliação 

(mensuração). Quando existir mais de um grupo, descreva a comparabilidade dos métodos de avaliação. 

49-54 

     Viés 9 Especifique todas as medidas adotadas para evitar potenciais fontes de vies. 47-49 

     Tamanho do estudo 10 Explique como se determinou o tamanho amostral n/a 

     Variáveis quantitativas 11 Explique como foram tratadas as variáveis quantitativas na análise. Se aplicável, descreva as categorizações 

que foram adotadas e porque. 

48 

     Métodos estatísticos  12 Descreva todos os métodos estatísticos, incluindo aqueles usados 

para controle de confundimento. 

Descreva todos os métodos utilizados para examinar subgrupos e interações. Explique como foram tratados 

os dados faltantes (“missing data”) 

54 

90 



 
 

Estudos de Coorte: Se aplicável, explique como as perdas de 

acompanhamento foram tratadas. 

Estudos de Caso-Controle: Se aplicável, explique como o pareamento 

dos casos e controles foi tratado. 

Estudos Seccionais: Se aplicável, descreva os métodos utilizados para considerar a estratégia de amostragem. 

Descreva qualquer análise de sensibilidade. 

Resultados     

     Participantes 13 Descreva o número de participantes em cada etapa do estudo (ex: número de participantes potencialmente 

elegíveis, examinados de acordo com critérios de elegibilidade, elegíveis de fato, incluídos no estudo, que 

terminaram o acompanhamento e efetivamente analisados) 

Descreva as razões para as perdas em cada etapa. 

Avalie a pertinência de apresentar um diagrama de fluxo 

55 

     Dados descritivos 14 Descreva as características dos participantes (ex: demográficas, clínicas e sociais) e as informações sobre 

exposições e confundidores em potencial. Indique o número de participantes com dados faltantes para 

cada variável de interesse. 

Estudos de Coorte: Apresente o período de acompanhamento (ex: média e tempo total) 

57 

     Desfecho 15 Estudos de Coorte: Descreva o número de eventos-desfecho ou as medidas-resumo ao longo do tempo 57-60 

91 



 
 

Estudos de Caso-Controle: Descreva o número de indivíduos em cada categoria de exposição ou apresente 

medidas-resumo de exposição. 

Estudos Seccionais: Descreva o número de eventos-desfecho ou 

apresente as medidas-resumo. 

     Resultados parciais  16 Descreva as estimativas não ajustadas e, se aplicável, as estimativas ajustadas por variáveis confundidoras, 

assim como sua precisão (ex: intervalos de confiança). Deixe claro quais foram os confundidores utilizados 

no ajuste e porque foram incluídos. 

Quando variáveis contínuas forem categorizadas, informe os 

pontos de corte utilizados. 

Se pertinente, considere transformar as estimativas de risco relativo em termos de risco absoluto, para um 

período de tempo relevante. 

61-65 

     Outras análises  17 Descreva outras análises que tenham sido realizadas. Ex: análises de subgrupos, interação, sensibilidade. n/a 

Discussão     

     Resultados principais  18 Resuma os principais achados relacionando-os aos objetivos do estudo. 66-69 

     Limitações  19 Apresente as limitações do estudo, levando em consideração fontes potenciais de viés ou imprecisão. Discuta 

a magnitude e direção de viéses em potencial. 

68 

     Interpretação  20 Apresente uma interpretação cautelosa dos resultados, considerando os objetivos, as limitações, a 

multiplicidade das análises, os resultados de estudos semelhantes e outras evidências relevantes.  

68-69 

92 



 
 

     Generalizações  21 Discuta a generalização (validade externa) dos resultados. 68-69 

Outras informações     

     Financiamento 22 Especifique a fonte de financiamento do estudo e o papel dos financiadores. Se aplicável, apresente tais 

informações para o estudo original 

no qual o artigo é baseado. 

n/a 
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