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COMO UTILIZAR O 
YELLOWBOOK DE 

ODONTOLOGIA
De um modo geral, nas situações de urgências e emergências os pacientes não 
apresentam um diagnóstico pronto, mas sim um sintoma localizado em uma região 
anatômica (por exemplo, dor de dente, caroço/inchaço ou dor de cabeça) ou um 
problema óbvio (como sangramento ou lesão). Esse é o ponto de partida em cada 
um dos capítulos, neles, tentamos incluir a maioria das condições que provavelmente 
seriam encontradas na prática clínica.

Quando estudantes de graduação, somos ensinados que isso deve ser abrangente, com 
uma história detalhada e um exame completo do paciente. No entanto, a realidade de 
qualquer emergência configura o atendimento que requer uma abordagem mais limitada, 
mas direcionada. Por isso as perguntas necessárias e o exame são mais focados. Mas 
ao mesmo tempo, estes não devem omitir os elementos-chave que são necessários 
para fazer um diagnóstico preciso. 

O diagnóstico requer no mínimo uma história e um exame clínico. A obtenção da história 
é a primeira etapa do diagnóstico. Mesmo que isso possa ser uma tarefa árdua, sendo 
repetida todos os dias, não se deve perder de vista o fato de que para o paciente em 
situação de urgência ou emergência odontológica esta pode ser uma questão sensível 
ou privada. Ele ou ela pode receber perguntas para as quais as respostas podem não 
ser “naturalmente” compartilhadas mesmo com seus contatos próximos (por exemplo, 
circunstâncias que resultam em lesões, uso de álcool / drogas recreativas e contatos 
sexuais / risco de HIV).

Portanto, seja sensível a isso. Apresente-se e a qualquer membro de sua equipe que 
esteja presente. Tente não interromper os pacientes quando eles estiverem falando. Nem 
todo mundo é capaz de se expressar claramente em poucas palavras, principalmente 
em situações tensas ou que envolvam dor. Lembre-se, você é o profissional de saúde, 
portanto: permaneça no controle.

Como usar seu YELLOWBOOK:

• As condutas nas urgências/emergências de odontologia estão divididas em sessões 
pelas grandes especialidades e contextos que envolvem os pacientes.



• Os capítulos iniciam com os conceitos iniciais sobre cada tema, apresentando uma 
trilha clínica com casos clínicos reais, e então os fluxos das condutas na sequência 
a serem adotados.

De acordo com isso, a primeira seção de cada fluxo: 

Lista pistas diagnósticas importantes, em relação a cada sintoma apresentado.  O 
objetivo desta caixinha é, portanto, te capacitar a fazer uma triagem rápida e precisa e 
diagnosticar um problema.

Sim Não

Avaliar infecção sistêmica 
e prescrever antibiótico de 

amplo espectro

Irrigação com solução 
salina

Aspiração do alvéolo para 
remoção do excesso de 

solução salina

Aplicar uma gaze com 
iodofórmio

Aplicar medicação como 
pomada (específica 

para áveolo que tenha 
iodofórmio ou eugenol em 
sua composição) e suturar

Apresenta febre?

Paciente em pós-cirúrgico de exodontia com alvéolo exposto, com 
aspecto seco e sentindo dor moderada a forte

Representa 
Sintomatologia

A decisão 
complementar, os 
exames a serem 
solicitados e as 

informações sobre 
o quadro clínico 
das patologias

As classificações 
das alterações 
ou doenças, os 

fatores de risco e 
classificações de 

estratificação.

Representa a 
conduta, o tópico 

mais imediato 
ou emergencial, 

o qual não 
pode ser jamais 

negligenciado ou 
deixar de ser feito 
naquele momento!



As demais caixinhas dos fluxos, são autoexplicativas com detalhes sobre como examinar 
cada localização anatômica, e, quando disponíveis, os protocolos clínicos devem sempre ser 
aplicados (por exemplo, ‘limpeza’ de um alvéolo infeccionado).

Lembre-se também que alguns sintomas podem ser o resultado de uma doença sistêmica 
(por exemplo, sangramento nas gengivas, halitose e dores de cabeça), enquanto outras 
patologias de cabeça e pescoço podem apresentar sintomas fora deste local (por exemplo, 
tireoide hiperativa ou adenoma hipofisário). 

Desejamos sucesso em sua atuação profissional!

Dra. Maria do Carmo Nagahama
Dr. Paulo Jambeiro 
Dra. Lituania Fialho
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TRAUMATOLOGIA DE DENTES 
PERMANENTES COM ÁPICE 

FECHADO E TECIDOS ASSOCIADOS

PAULO DE TARSO JAMBEIRO BRANDÃO 
MARIA DO CARMO VASQUEZ FERNANDES BASTOS NAGAHAMA 

O paciente perdeu a consciência?
Isso indicaria um trauma relativamente forte na cabeça e pode 
implicar em trauma intracraniano significativo. Se o paciente 

perdeu consciência, mesmo que por um curto período, ele deve ser 
encaminhado ao hospital para ser devidamente avaliado e observado. 
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TRAUMATOLOGIA DE DENTES 
PERMANENTES COM ÁPICE FECHADO E 
TECIDOS ASSOCIADOS

Análise inicial do trauma odontológico

Laceração de tecidos moles

Fratura simples de coroa

Fratura complexa de coroa

Fratura de coroa e raiz

Concussão/subluxação

Luxação extrusiva

Luxação intrusiva

Luxação lateral

Avulsão

CONCEITOS INICIAIS
Quando um paciente chega ao consultório odontológico relatando que houve um acidente que 
ocasionou batida em algum dente, estamos diante de um traumatismo dentário; nesse momento 
teremos muitas informações a tomar e muitas decisões a estabelecer. 
Este capítulo se deterá em casos de trauma dental que estão restritos a dentes que têm o seu ápice 
radicular fechado, ou seja, dentes que já estão com o seu desenvolvimento completo, seja em crian-
ças, adolescentes ou adultos. O que investigar e o que decidir em sua conduta de urgência, mesmo 
sem ser um especialista, determinará o sucesso do prognóstico para aquele caso.
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10. AVULSÃO 
10.1  AVULSÃO COM DENTE JÁ IMPLANTADO 
Havendo um trauma ao dente, e o paciente comparecer ao consultório com o dente já implantado, 
devemos adotar o seguinte fluxo de urgência:

Limpar o local bastante com spray de água e ar da seringa tríplice, soro fisiológico  
e solução de digluconato de clorexidina 0,12% 

NÃO REMOVER 

Avaliar tecidos moles e se necessário proceder com fluxo de laceração  
de tecidos moles (fluxo 2)

Verificar, radiograficamente, se a implantação foi bem feita 

Realizar contenção semi-rígida com fio de amarrilho ortodôntico 0,20, 0,25 ou 0,30 
mm por 10 dias 

Prescrever bochechos diários com solução de digluconato de clorexidina  
0,12% por 2 semanas 

Prescrever analgésico via oral por dois dias. Seguir bulário para analgesia contra 
dores leves. Prescrever antibióticos sistêmicos. Encaminhamento para médico  

avaliar a necessidade de administrar soro antitetânico e cobertura vacinal  

Paciente relata que dente saiu 
completamente do alvéolo mas que já o 

reimplantou no local. 
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10.2  AVULSÃO SEM O PACIENTE APRESENTAR DENTE 
REIMPLANTADO

Havendo um trauma ao dente, e o paciente comparecendo ao consultório trazendo o dente fora do 
alvéolo (sem estar reimplantado), devemos adotar o seguinte fluxo de urgência:

Lavar muito a raiz com soro fisiológico 

Curetar e lavar bem o alvéolo com soro 
fisiológico 

Reduzir a fratura 
com pressão 

bilateral 

Realizar contenção semi-rígida com fio de 
amarrilho ortodôntico 0,20, 0,25 ou 0,30 mm 

por 10 dias 

Raspar a superfície radicular com bisturi para 
remover cemento necrótico 

Mergulhar o dente em uma solução de fluoreto 
de sódio acidulado 2,4 % por 5 minutos 

Abrir acesso pulpar e realizar preparo com 
hipoclorito de sódio 0,5% e selamento com 

ionômero de vidro

Curetar e lavar bem o alvéolo com soro 
fisiológico 

Reduzir a fratura com pressão 
bilateral 

Reimplantar o dente lentamente com pressão 
digital 

Realizar contenção rígida, (fio Twist Flex 
Redondo CrNi redondo 0,30mm torcido, fixado 
com resina composta para que, em média de 3 

a 4 meses, ocorra a anquilose 

Prescrever bochechos diários com solução 
de digluconato de clorexidina 0,12% por 2 

semanas 

Seguir bulário para analgesia contra dores 
leves e antibióticos sistêmicos 

Encaminhar avaliação médica sobre tétano 

Reimplantar o 
dente lentamente 

com pressão  
digital 

Paciente traz o dente sem estar implantado após trauma 

Foi mantido em meio úmido adequado por até 2 horas?

Houve fratura do processo alveolar?

Houve fratura do processo alveolar?

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim
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DESVENDANDO A TRILHA CLÍNICA

Agora ficou bem fácil! A situação real aqui apresentada aconteceu 
conosco, em outubro, pouco antes de a pandemia fechar todas as 
escolas! 

Tratou-se de caso de LUXAÇÃO EXTRUSIVA. Mesmo não chegando a 
nós a informação na anamnese de que o menino havia batido o dentinho 
permanente ao chegar da escola, brincando com os coleguinhas, os 
achados clínicos no exame físico não deixaram dúvidas. 

Ao seguir com uma anamnese mais direcionada, o menino acabou nos 
contando que “tinha caído na rua quando estava brincando de ‘pega-
pega’ e que não tinha contado nada pois estava com medo de sua mãe 
brigar”. 

Nesse caso, a Dra. Maria do Carmo necessitou um pouco do fluxo 1 e 
8 combinados, para chegar ao diagnóstico correto e para proceder de 
maneira adequada! 


