
Acalme a criança e lave a boca com água corrente se houver sangue. Observe com atenção: veja se falta algum 
dente, se algum dente está partido, rachado ou a abanar. Esteja atento a pequenas diferenças por mais 
irrelevantes que possam parecer. De seguida, dirija-se à MALO CLINIC mais perto de si, o mais cedo possível. 

A MALO CLINIC marca presença a nível nacional, tem a especialidade de Odontopediatria e serviço de 
urgências (https://maloclinics.com/clinicas-nacionais).

O que os pais devem fazer em caso de traumatismo dentário?

As lesões nos dentes de leite podem ter consequências diretas nos dentes definitivos.

As lesões nos dentes de leite são graves?

1. Procurar o pedaço/fragmento do dente.
2. Coloque-o num copo com soro ou leite ou coloque-o na boca entre a bochecha e a gengiva pois 

o fragmento do dente pode ser recolocado.
3. Dirija-se à MALO CLINIC, o mais rapidamente possível, idealmente nos primeiros 60 minutos.

O que fazer se o dente partir?

1. Procure o dente.
2. Segure-o pela coroa (parte branca) evitando tocar na raiz.
3. Se o dente estiver sujo, lave-o por 10 seg. em água corrente ou soro.
4. Coloque o dente de volta no seu lugar.
5. Se tal não for possível: Coloque-o num copo com soro ou leite ou coloque-o na boca entre a bochecha 

e a gengiva (caso se trate de uma criança pequena, é preferível colocar o dente num recipiente com leite 
ou soro, para que a criança não engula o dente).

6. Dirija-se à MALO CLINIC, o mais rapidamente possível, idealmente nos primeiros 60 minutos.

O que fazer se o dente definitivo cair?

É muito importante que os pais relatem o maior número de detalhes possível sobre o incidente: há quanto tempo 
aconteceu, onde, como e que alterações verificaram quando observaram a criança. Com estas informações e 
uma observação clínica mais detalhada, o médico dentista vai conseguir perceber se houve algum traumatismo 
que não está visível a “olho nu”, nomeadamente lesões na estrutura óssea ou dentária e proceder ao tratamento 
mais adequado.

O que o médico dentista irá fazer?
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