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Tratamento multidisciplinar para reabilitação oral complexa
Amaral, M.F.; Brandini, D.A.; Sonoda, C.K.; Panzarini, S.R.; Pedrini, D.; Luvizuto, E.R.

Uma grande parcela da população sempre procura os serviços odontológicos principalmente pela presença de 
dores orofaciais e insatisfação estética, dessa forma, o diagnóstico, o planejamento e execução de um tratamento 
odontológico ideal visa à integração multidisciplinar. O tratamento multidisciplinar favorece a reabilitação 
funcional e estética dos pacientes, pois através da interligação de várias áreas da odontologia conseguimos resolver 
os problemas existentes e devolver ao paciente a eficiência e conforto ao mastigar e ao falar, e também tornar o 
sorriso mais harmônico e estético. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de um paciente do sexo 
masculino, 64 anos de idade que se apresentou a clínica particular queixando-se de DTM e insatisfação estética. No 
exame clínico observou-se perda de dimensão vertical, Curva de Spee acentuada, e presença de alguns implantes 
dentários. Depois da elaboração de vários planos de tratamento, foi realizado tratamento ortodôntico para aumento 
de dimensão vertical e alinhamento dentário. Após a ortodontia, o tratamento estético reabilitador foi realizado 
com facetas de porcelana e coroas metal free sobre implantes. O paciente não se queixa mais de dores musculares 
e faz uso de placa miorrelaxante e aplicações esporádicas de toxina botulínica. O caso clínico apresenta-se em 
acompanhamento por um ano e o paciente encontra-se satisfeito.
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