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A avulsão dentária é caracterizada pela completa retirada do dente do alvéolo de 
origem. Estudos epidemiológicos evidenciam uma maior incidência de traumas dentais 
em crianças e adolescentes entre sete e doze anos de idade devido às atividades 
recreativas, violência interpessoal e acidentes rodoviários, sendo que as avulsões 
representam até 16% das ocorrências na dentição permanente, afetando principalmente 
os dentes anteriores. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo relatar dois casos de 
avulsão dentária, onde se adotou como tratamento o reimplante, sendo um imediato e o 
outro tardio – realizado cinco dias após o trauma. Para a elaboração do presente trabalho 
foi realizado uma pesquisa bibliográfica, nas bases de dados: SciElo, BVS e Lilacs. 
Buscou-se artigos publicados no período de 2010 a 2018 relacionados à avulsão 
dentária e inclusão de dois casos clínicos. Diante das avulsões, o reimplante dentário, 
que consiste na reinserção do dente em seu alvéolo, é a opção de tratamento mais 
conservadora. Entretanto, o sucesso deste tratamento depende de alguns fatores, tais 
como: a idade do paciente e a assistência prestada após o acidente. O prognóstico do 
reimplante imediato, segundo a literatura, é o mais favorável. Porém, embora possa ter 
um prognóstico desfavorável, o reimplante tardio também é indicado, visto que este 
promove o reestabelecimento da função e estética, causando impacto psicológico 
positivo, importante para a recuperação do paciente. O intervalo de tempo entre o 
traumatismo e o reimplante, além das condições as quais o dente foi armazenado, 
representam variáveis fundamentais que interferiram no sucesso do tratamento. Deste 
modo, evidencia-se a importância da propagação de informações que orientem práticas 
adequadas de cuidado e manejo da unidade dentária avulsionada. 
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