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RESUMO

Caracterização do problema: O trauma dental é de grande frequência na
clínica odontológica, sendo essa urgência uma das mais procuradas por
adolescentes, onde na maioria dos casos há envolvimento da coroa
dentária. Assim sendo, nem sempre os profissionais do serviço público
estão capacitados ou orientados para o tratamento destas intercorrências.
 Descrição da intervenção: Paciente, E.C.L. 15 anos, gênero masculino, foi
encaminhado para o CEO da UNIOESTE após atendimento de urgência por
trauma no Hospital Universitário do Oeste do paraná. a primeira conduta
foi o curativo endodôntico nos elementos 41 e 42 que apresentavam
exposição pulpar. Através de retalho total constatou-se fratura vertical do
32 e múltiplas fraturas coronárias do 31 e 33. Optou-se pela exodontia do
32 e após remoção dos fragmentos coronários do 31 e 33, constatou-se
invasão do espaço biológico. A decisão de conduta foi definida durante o
trans-cirúrgico, optando-se pelo sepultamento radicular 2mm subgengival
com endodontia trans-cirúrgica dos elementos 31 e 33. Esta decisão foi
fundamental para preservação do arcabouço ósseo nos anos seguintes.
Os dentes 41 e 42 receberam provisórios e uma prótese parcial provisória
foi confeccionada para região do 31, 32 e 33.. O procedimento de
osteotomia foi descartado pelo prejuízo na inserção. Recomendações pós-
cirúrgicas e medicamentosas foram prescritas. Foram confeccionados
provisórios nos elementos 41 e 42 e prótese parcial provisória inferior.
Resultados e perspectivas: O tratamento multidisciplinar propiciou
conduta conservadora de trauma em paciente jovem, resultando em
promoção de saúde de forma satisfatória. Desta maneira, o paciente que
procura o atendimento público deve receber, o melhor planejamento
possível. Considerações finais: A relevante importância do atendimento
multidisciplinar nos Centro de Odontologias do Paraná, vem contribuindo
para o acesso de pacientes de baixa renda com resoluções de
tratamentos de media complexidade, tornando a Odontologia mais
acessível. Palavras chave: traumatismo dental, terapia multidisciplinar,
sepultamento radicular.
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