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RESUMO
O traumatismo dentário pode ser entendido como uma lesão de etiologia provocada ou
acidental, variando em intensidade, extensão e gravidade que, pode ser gerada por forças
exercidas no elemento dental. As lesões traumáticas envolvendo os dentes decíduos são de
grande prevalência no gênero masculino, incidindo na região anterior da maxila. Esses
traumatismos devem ser considerados sempre como um caso de urgência, visto que existe
uma relação muito próxima entre o ápice do dente decíduo afetado pelo trauma e o germe do
dente permanente sucessor. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico, submetido
e aprovado pelo comitê de ética sob o parecer número 2.072.489, de um paciente
odontopediátrico acometido por traumatismo na dentição primária com aparecimento de
sequelas tanto na dentição permanente quanto decídua, tendo como principais alterações a
retenção prolongada do dente decíduo envolvido no trauma e a dilaceração radicular do germe
permanente sucessor. O diagnostico de traumatismo dentário é feito por meio da coleta de
dados da anamnese, características clinicas e exames radiográficos. A conduta clinica para
este caso foi a extração do elemento retido (51) e o acompanhamento clinico e radiográfico,
observando a erupção do elemento dilacerado (11). Ressaltando aos profissionais como é
relevante ter um conhecimento amplo sobre o traumatismo dentário, o que auxilia em um
correto diagnóstico e consequentemente tratamento adequado, com a finalidade de restituir a
função, fonação e estética, devolvendo a interação psicossocial do paciente.
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