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RESUMO
Reabilitação bucal após traumatismo dentário em dentição permanente jovem, é uma
abordagem de grande importância, é comum receber pacientes nas clínicas odontológicas com
traumatismo dentário devido à acidentes, vindo a lesionar a dentição do paciente, tendo em
vista que o Cirurgião dentista deverá ter um planejamento adequado da necessidade de
tratamento de cada paciente. O objetivo do presente trabalho é relatar o caso da reabilitação
bucal, de uma paciente de 11 anos de idade, gênero feminino, moradora da cidade de Cacoal –
RO, apresentando seus dentes anteriores superiores permanentes fraturados, devido ter sofrido
acidente durante a prática de esporte. Todos os atendimentos foram realizados na Clínica de
Odontologia – FACIMED, onde de inicio foi realizado a anamnese, exame clínico e
radiográfico e o teste de sensibilidade a frio com Endo-ice Maquira®, foi diagnosticado que
havia a necessidade de tratamento endodôntico do elemento dentário 11 incisivo central
superior direito, pelo fato de ter o comprometimento pulpar, devido a fratura tem atingido até
a região da polpa do dente e o elemento dentário 12 incisivo lateral superior direito, havia a
necessidade da reconstrução da coroa dentária, pois a fratura acometeu até a região de
dentina, logo então, foi elaborado prontamente o plano de tratamento para determinar os
procedimentos a seguir, para a reabilitação bucal da paciente. Pois, a finalidade desse
tratamento é a reabilitação funcional e estética da paciente, para que ela não tenha perca total
dos elementos dentários afetados e esteticamente elevar sua autoestima pessoal, por ser uma
adolescente em sua fase de crescimento.
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