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Ao se falar de traumatismo dento-alveolar, considera-se todas as injúrias que venham a 
danificar o dente e/ou suas estruturas de suporte. Pode-se, então, serem citadas as fraturas de 
coroa, envolvendo esmalte, esmalte-dentina, com e sem exposição pulpar, além das 
concussões, subluxações, luxações e avulsão do órgão dentário. O objetivo deste trabalho foi 
relatar um caso de tratamento odontológico em um incisivo central superior traumatizado, o 
qual necessitou de uma abordagem odontológica interdisciplinar. A pesquisa foi caracteriza 
como um estudo de caso clínico descritivo, e foi realizado na Clínica Integrada de 
Odontologia da Faculdade Maria Milza. Esse estudo teve como sujeito de pesquisa um 
paciente do sexo masculino, que sofreu traumatismo dento alveolar, ocasionando a fratura 
complexa da unidade 21, sem fechamento apical. O trabalho teve como critério de inclusão 
assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido e como critério de exclusão a não 
assinatura do referido termo. O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de 
Ética em Pesquisa, respeitando Resolução 466/12 que trata pesquisas e testes com seres 
humanos. Foi realizada uma anamnese detalhada, buscando-se conhecer toda história médica 
e odontológica do paciente, recordando-se o momento que ocorreu o trauma e as condutas 
odontológicas realizadas naquele momento. Considerando tal fato, foi realizado exame 
clínico, buscando-se observar toda situação intra-oral do paciente e, em especial, como se 
apresenta a unidade traumatizada. Foi necessária uma avaliação periodontal, a fim de avaliar a 
situação das estruturas de suporte e proteção dos dentes, posteriormente seguiu-se com o 
exame radiográfico, para observar a situação periodontal e endodôntica dos dentes. Vale 
ressaltar que a unidade apresentava-se com ápice aberto, paredes dentinárias finas, perda 
óssea e escurecimento coronário. A execução do tratamento interdisciplinar foi iniciada, 
realizando-se intervenções periodontais, endodônticas e estéticas, devolvendo, assim, ao dente 
sua função e ao paciente sua auto-estima. 
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