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RESUMO
Traumatimos dentários do tipo luxação representam aproximadamente 60% dos traumas na
dentição decídua, envolvendo principalmente dentes superiores anteriores, e são geralmente
causados por quedas. Os tratamentos propostos para os casos de luxações são ditados pela
severidade do trauma bem como do tempo decorrido para o atendimento e podem variar do
reposicionamento do dente luxado até a extração, ou apenas a realização de acompanhamento
clínico e radiográfico. O objetivo desta apresentação é relatar um caso clínico de luxação
lateral associada com a extrusão de um incisivo central superior decíduo, tendo como
tratamento o reposicionamento imediato do dente luxado, fixação e acompanhamento clínico
e radiográfico. Descrição do caso: Paciente de 5 anos, gênero feminino compareceu na clínica
odontológica da Faculdade Morgana Potrich com o relato de haver batido a boca na parede.
Clinicamente foi observado luxação lateral palatina associada a extrusão dentária do elemento
61, provocando interferência oclusal. O tratamento proposto foi reposição imediata mais
contenção com fio de nylon e resina composta. O controle pós operatório foi realizado após 7
dias, 1 mês e depois a cada 6 meses. Após 4 anos de acompanhamento foi observado a
erupção do dente permanente sem sequelas. Conclusão: Por ser uma urgência, o trauma
dentário exige um diagnóstico rápido e correto, para que o tratamento seja estabelecido o mais
precocemente possível, sendo essencial o acompanhamento clínico e radiográfico para
observar possíveis alterações tanto no dente decíduo quanto no permanente.
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