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A avulsão dentária é considerada uma lesão traumática e corresponde a cerca de 0,5 a 16% em 

comparação a outras lesões por trauma. É caracterizada pela completa retirada de uma unidade 

dentária seu alvéolo. Diversas estruturas estão diretamente ligadas a esse tipo de injúria, sendo 

elas: polpa, cemento, osso alveolar e ligamento periodontal. O principal tratamento nesses casos 

baseia-se no reimplante da unidade dentária, tendo seu prognóstico dependente de diversos 

fatores, como tempo da unidade fora do alvéolo, meio de conservação e uma abordagem correta 

do cirurgião-dentista.  Este estudo teve como objetivo geral demostrar na literatura abordagens 

clínicas para o tratamento da avulsão dentária. Como procedimentos metodológicos, optou-se 

por uma revisão integrativa da literatura, sendo utilizados em bases de dados das bibliotecas 

Scientific Electronic Library on Line Scielo (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Tendo como descritor principal: endodontia; e para o cruzamento com o descritor principal os 

seguintes descritores secundários: avulsão, trauma e reimplante. Os artigos foram selecionados 

de acordo com os seguintes critérios de inclusão: português e inglês, indexados nas bases de 

dados selecionadas, publicados no período de 2014 a 2019, com resumos disponíveis e 

acessados na íntegra pelo meio online. Para exclusão dos artigos foram adotados como critérios: 

documentos publicados em período diferente do recorte temporal pré-estabelecido; que não 

apresentem relevância ao tema proposto; escritos em outros idiomas e os indisponíveis online 

na íntegra. Assim, a leitura e análise dos artigos auxiliaram no entendimento sobre a abordagem 

clínica preconizada e tratamento da avulsão dental, mostrando sua relevância para a 

odontologia. Além disso, este trabalho justifica-se pela capacidade de disseminação de 

informações sobre o tema supracitado, já que o mesmo trata-se de um tema recorrente, tendo 

um aumento de sua incidência ao decorrer dos anos, principalmente devido o crescimento da 

taxa de acidentes automobilísticos. 
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