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Abordagem multidisciplinar para o tratamento da  
reabsorção dentinária interna

Oliveira, F.L.P.; Macarini, V.C.; Novaes, V.C.N.; Pazmino, V.F.C.; Almeida, J.M.

A Reabsorção Dentinária Interna (RDI) é caracterizada pela reabsorção das paredes da cavidade pulpar por células 
clásticas adjacentes ao tecido dentinário. Quando a RDI se estabelece em nível cervical, confere maior gravidade 
e um pior prognóstico ao tratamento. Este estudo relata um caso clínico de tratamento da RDI em região estética, 
em que a preservação do elemento dental e estética foram mantidos por abordagens clínicas conservadoras e 
multidisciplinar, no qual envolveu procedimentos de endodontia, ortodontia, periodontia e prótese. Paciente do 
gênero masculino, 24 anos, apresentou diagnóstico de RDI no elemento 11 e confirmação do comprometimentos das 
distâncias biológicas, foi elaborado um planejamento terapêutico multidisciplinar conservador, que compreendeu 
o tratamento endodôntico do elemento dental seguido de extrusão ortodôntica lenta com duração de 5 meses. 
Após o período de extrusão e contenção, uma cirurgia periodontal foi realizada para regularização da crista óssea 
e reestabelecimento da anatomia fisiológica. Cinco semanas após o procedimento cirúrgico, foi instalada a prótese 
provisória que devolveu a estética ao paciente. Diante dos resultados clínicos pode-se concluir que a conduta clínica 
multidisciplinar sob uma ótica conservadora, promoveu a manutenção do elemento dental na função fonética, 
mastigatória e estética contribuindo de forma favorável sobre o comportamento psicossocial do paciente, podendo 
ser uma opção terapêutica de escolha.
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