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Reabilitação estético-funcional em odontopediatria: relato de caso
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INTRODUÇÃO: A Odontologia atual propõe ações fundamentadas na prevenção e promoção da saúde. Entretanto,
a cárie dentária ainda é um acometimento frequente na clínica infantil, demandando o uso de diferentes materiais
restauradores e protéticos a depender do grau de comprometimento da unidade dentária. OBJETIVO: Este
estudo objetiva relatar um caso clínico envolvendo abordagens promotoras de saúde, cirúrgicas, restauradoras e
protética. RELATO DE CASO: Paciente de 5 anos, sexo masculino, compareceu a clínica de Pós-Graduação em
Odontopediatria para tratamento odontológico. Durante anamnese e exame clínico foi possível observar alto risco e
atividade de cárie, diversas lesões cariosas ativas com manchas brancas e cavidades, fístulas, abcesso agudo, além de
perda precoce de alguns dentes. Após atendimento de urgência do abcesso agudo, o plano de tratamento consistiu
na abordagem de promoção de saúde concomitante aos procedimentos restauradores, cirúrgicos e protéticos.
Foram realizadas exodontias, pulpectomias, reabilitação em coroa de aço, restaurações estéticas, além de instrução
de higiene bucal, escovação supervisionada, profilaxia e sessões de verniz fluoretado. Ao final do tratamento
observou-se a recuperação das funções mastigatórias, estéticas e funcionais, além da ausência de biofilme visível e
novas lesões cariosas. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que o tratamento realizado no presente caso clínico resultou
em eliminação da dor, recuperação da função e da estética além de alteração da conduta da criança e dos pais frente
a aspectos referentes à saúde bucal.
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