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Introdução: A utilização de implantes osseointegrados trouxe um grande avanço na reabilitação oral, uma vez 
que reconstitui de maneira eficaz a função e a estética apresentando vantagens significativas comparadas a outros 
tratamentos odontológicos. Objetivo: Apresentar uma nova abordagem clínica em paciente pediátrico. Conduta 
Clínica: Paciente gênero masculino, 14 anos, portador de anemia falciforme, compareceu à clínica do Curso de 
Extensão em Implantodontia do Departamento de Prótese e Materiais Dentários, encaminhado da clínica de 
Odontopediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro com histórico de trauma no dente 21 e indicado a 
exodontia. Após as etapas necessárias para o planejamento do caso, incluindo a ação multidisciplinar entre a 
Odontologia e suporte médico de acompanhamento foi escolhida a reabilitação com implante imediato. O implante 
teve seu eixo posicionado propositalmente para incisal da região de forma a compensar um possível crescimento 
futuro no sentido anteroinferior da maxila do paciente, uma vez que a análise do laudo da radiografia de mão 
e punho indicou que o mesmo ainda estaria de um a dois anos antes do seu pico de crescimento. Foi feito uma 
prótese provisória sem função oclusal com intuito de aguardar o fim do crescimento do paciente, momento no 
qual será moldado para confecção da prótese em material duradouro. Resultado: O presente trabalho apresenta 
o acompanhamento de três anos sem nenhuma intercorrência e danos à estrutura maxilar ou interferência no 
crescimento do paciente. Conclusão: Apesar de assunto controverso, o tratamento proposto atingiu os objetivos 
visto que foi restaurada a função e a estética do paciente, assim como preservado o arcabouço ósseo na região, além 
de possibilitar a reintegração social. 
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