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RESUMO
O traumatismo dento-alveolar tem se tornado frequente, tendo como maior consequência à
avulsão dentária que é a completa remoção do dente do alvéolo, causando danos à estruturas de suporte e
a estruturas pulpar, sendo os incisivos centrais os dentes mais envolvidos.Os elementos avulsionados
devem ser reimplantadosimediatamente após o trauma em condições adequadas aumentando as chances
de sucesso, e evitando o impacto psicológico decorrente da perda imediata do elemento dental,sendo o
reimplante a conduta mais conservadora,Otrabalho tem por objetivo relatar um caso clinico de avulsão e
reimplante dental onde foi realizado o reimplante imediato porem em condições inadequadas,Analisar a
evolução resultante da conduta inadequada do paciente no momento dotrauma, identificar as alterações do
elemento dental reimplantado e tecidos adjacentes após traumatismo, Descrever o protocolo clínico e
terapêutico que devem ser realizados em casos de reimplante dental de acordo com a literatura.No dia 04
de outubro de 2014, o paciente R. S. A. 20 anos, apresentou-se na clínica da Facimed relatando que
sofreuum trauma e que o procedimento de reimplante foi realizado imediatamente relatando que limpou o
dente na camisa e reposicionou no alvéolo de forma inadequada decorrente da contaminação do elemento
dental, foi realizada a contenção que foi removida após 14 dias, através do exame clinico e radiográfico, e
teste de sensibilidade não foi possível detectar nenhuma alteraçãoperiapical.O paciente foi acompanhado
através de exames clínicos e radiográficos periódicos, a realização do tratamentoendodôntico foi iniciada
com medicação intracanal de hidróxido de cálcio sendo mantida por um período de3mesescom troca de
medicação a cada 30 dias e posteriormente a obturação, O elemento dental se encontra em função
permitindo uma adequada reabilitação funcional ,
preservando a estética e as trocas de
medicaçãointracanal foi essencial para o sucesso do tratamento, Atualmente nota-se regressão da lesão
periapical, ausência de mobilidade e radiograficamente a estabilização da reabsorção radicular.
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