INSTRUÇÕES PARA PEQUENOS ACIDENTES ORAIS
ü

AVULSÃO DENTÁRIA: Quando ocorre um trauma e o elemento dentário avulsiona (sai inteiramente do alvéolo,
com sua integridade preservada – coroa e raiz). Situação clínica que existe a possibilidade de recolocação do
elemento caso as seguintes condutas sejam tomadas:
§

Ligue imediatamente para o seu dentista.

§

Pegue o elemento dentário e acondicione em um copo com leite ou a própria saliva do
paciente.

§

Não limpe o dente esfregando. Apenas lave em água corrente para retirar o excesso de
detritos aderidos ao dente.

§

Será realizada pelo profissional uma tentativa de recolocação do elemento dentário, no intuito
de preservá-lo ao máximo na cavidade bucal, porém sabe-se que a longo prazo, outras
conseqüências do trauma associadas ao dente poderão ocorrer.

ü

FRATURA DENTÁRIA: Quando através de um trauma, um fragmento do dente é perdido. Dependendo do
tamanho do fragmento, uma colagem do mesmo pode ser realizada. Com isso, um acondicionamento em leite ou
da própria saliva do fragmento deve ser feito até chegar ao profissional. Caso o fragmento não possa ser utilizado
para realização da colagem, outros artifícios podem ser utilzados como restaurações de resina composta para
poder reconstruir o elemento dentário.

ü

DESLOCAMENTO DE PEÇAS PROTÉTICAS: Sendo prótese definitiva ou prótese provisória, sempre que
houver um deslocamento, guarde a peça de forma seca e leve para o profissional. Em caso de extrema urgência,
o uso de adesivo de próteses totais (ex: Corega Creme) pode ser útil até chegar ao consultório.

ü

PEQUENOS FERIMENTOS NA MUCOSA OU QUEIMADURAS: Evitar enxaguar a boca com soluções
antissépticas que contenham álcool. Passar medicamento indicado pelo profissional e evitar alimentos
codimentados.

ü

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Em todas as situações aqui expostas, é imensamente indicado como principal e
primeira conduta a ser tomada, o contato com o cirurgião-dentista.
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