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Reabilitação oral dos dentes anteriores superiores em
odontopediatria: relato de caso
Isabella Silva CATANANTI, Silas Alves COSTA, Josimeri Hebling COSTA, Elisa Maria Aparecida GIRO,
Elaine Pereira da Silva TAGLIAFERRO
Introdução: A reabilitação oral é importante para um correto estabelecimento da dentição mantendo a integridade
dos arcos através da oclusão, estética, fonética, mastigação e o bem-estar da criança. Sendo indicada em casos de
cárie dentária, trauma, patologias periapicais e doenças periodontais, onde a dentística restauradora não pode
ser realizada. Objetivo: Relatar o caso clínico de um paciente odontopediátrico apresentando cárie severa da
infância nos incisivos anteriores superiores, bem como o manejo e sua reabilitação através de próteses unitárias.
Material e método: Paciente do sexo masculino, 2 anos de idade, compareceu à Clínica Infantil da Faculdade de
Odontologia de Araraquara-FOAr/UNESP, relatando o aparecimento de fístula na região superior dos dentes 51,
61 e 62. Durante a anamnese foi constatado aleitamento noturno, higiene bucal inadequada, dieta cariogênica e uso
de sulfato ferroso. Ao exame clínico observou-se presença de cárie severa da infância com perda total da estrutura
coronária dos dentes 52, 51, 61 e 62. Ao exame radiográfico foi possível observar necrose pulpar. Resultado: O
plano de tratamento instituído foi o tratamento endodôntico dos dentes 52, 51, 61 e 62, observando posteriormente
a ausência da fístula, seguido pela reabilitação oral com coroas unitárias em resina composta e pino de fibra
de vidro. Conclusão: Conclui-se, portanto, que embora a reabilitação oral seja um procedimento complexo em
odontopediatria, quando realizado um bom manejo do paciente e com indicação correta, é um tratamento efetivo
para devolver o sorriso, estética e função da cavidade bucal.
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