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RESUMO 
 
A força oclusal excessiva exercida ao periodonto, dependendo da intensidade, 
duração e frequência, pode desencadear o trauma oclusal, que é classificado em 
primário ou secundário. Uma causa comum são procedimentos de dentística 
finalizados sem ajuste oclusal adequado. Dessa forma, o presente trabalho tem por 
objetivo apresentar, por meio de um estudo de caso vivenciado na Clínica de 
Odontologia da Unicesumar, as consequências de um trauma oclusal secundário e 
os malefícios causados no paciente, posteriormente. Além de, por meio do estudo 
de caso, auxiliar no diagnóstico e no tratamento da lesão, tendo por benefício a 
devolução da estética e, principalmente, a função do dente, proporcionando 
qualidade de vida. A apresentação do estudo de caso realizado na Clínica Integrada 
Básica e, posteriormente, na Clínica Integrada do Adulto, na instituição de ensino 
Unicesumar, consistirá em formas de tratamento simples, porém, efetivo. A proposta 
principal do trabalho é usar o caso abordado e o tratamento executado para alertar 
os profissionais odontólogos sobre a importância da prevenção do trauma, já que 
ele é causado por falha na execução do tratamento restaurador e, quando já 
presente, demonstrar que um dente que está aparentemente perdido, como o do 
caso retratado, pode apresentar grandes melhoras e ter chances de ser mantido na 
boca, exercendo a função e a estética. 
 
Palavras-chave: Trauma oclusal. Trauma periodontal secundário. Trauma 

secundário.  

 

SECONDARY OCCLUSAL TRAUMA: CONSEQUENCES AND TREATMENTS IN 

THE INTEGRATED ADULT CLINIC – CASE REPORT 

 

ABSTRACT 
 
Excessive occlusal force exerted to the periodontium, depending on the intensity, 
duration and frequency, can trigger occlusal trauma, which is classified as primary 
or secondary. A common cause is dental procedures completed without proper 
occlusal adjustment. The present work aims to present, through a case study 
experienced at the Unicesumar Dental Clinic, the consequences of a secondary 



 
 

 

occlusal trauma and the harm caused to the patient afterwards. Through the case 
study, assist in the diagnosis and treatment of the lesion, having for benefit, the 
return of aesthetics and especially the function of the tooth, providing quality of life. 
The presentation of the case study conducted at the Basic Integrated Clinic and later 
at the Adult Integrated Clinic at the Unicesumar educational institution will consist of 
simple but effective forms of treatment. The main purpose of the paper is to use the 
case approached and the treatment performed to alert dental professionals about 
the importance of trauma prevention, as it is caused by failure to perform restorative 
treatment. And when already present, demonstrate that a tooth that is apparently 
lost like the one in the present case can, yes, have great improvements and have 
chances to be kept in the mouth performing the function and aesthetics. 
 

Keywords: Occlusal trauma. Secondary periodontal trauma. Secondary trauma. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 O equilíbrio entre as forças oclusais e o sistema ortognático são critérios para 

detectar a saúde no periodonto. Por outro lado, a desarmonia entre as forças 

exercidas, dependendo da carga e do tempo, podem acarretar em problemas no 

periodonto do paciente, como por exemplo, os traumas oclusais. 

 O trauma oclusal pode ser classificado em primário e secundário. O primário 

é caracterizado por uma injúria exercida a um dente ou mais, com inserção e suporte 

normal, que recebe excesso de força, causando o trauma, mas que após a remoção 

do agente causador, a saúde é reestabelecida. No secundário, um ou mais dentes, 

que já estão com comprometimento de inserção e suporte, são submetidos a 

injúrias, que os comprometem ainda mais, podendo até levar a perda do elemento 

dentário.  

 As causas dos traumas oclusais são variadas, mas estão, na maior parte dos 

casos, relacionadas à iatrogenias e imprudências de profissionais cirurgiões-

dentistas, como carga excessiva durante o tratamento ortodôntico e a mais comum 

de todas, que é a ausência de ajuste oclusal após um procedimento restaurador. 

  Assim, este estudo aborda um caso onde um paciente adulto jovem 

apresentou uma extensa lesão endodôntica e periodontal, devido a um trauma 

oclusal secundário, que quase o levou a perda do elemento dentário. Porém, com 

medidas clínicas simples e um tratamento integrador, foi possível reestabelecer a 

saúde, função e estética dos dentes afetados, lavando ao sucesso do caso.  

 

 

2 CASO CLÍNICO 

 

 Paciente do gênero masculino, 27 anos de idade, chegou à Clínica Integrada 

Odontológica da Unicesumar, queixando-se de grande mobilidade no dente 21. 

Durante a anamnese, ele relatou ter sofrido um trauma facial com a bola, em uma 

partida de futebol, há cerca de dois anos atrás, na época. Na ocasião, ele 

mencionou ter passado por tratamento endodôntico nos dentes 11 e 12 e 

restaurações estéticas nos dentes 11, 12 e 21.  

 Em exame clínico, pode-se observar que a restauração no dente 21 estava 

cerca de dois milímetros mais alongada, quando comparado ao dente 11, além de 
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um grande excesso de resina na face palatina, causando o contato prematuro do 

dente durante a oclusão. A coroa também estava bastante escurecida e, além disso, 

notou-se que o dente apresentava uma grande mobilidade, classificada em grau III, 

aparente inflamação nos tecidos adjacentes, teste de sensibilidade negativo e uma 

fístula na mucosa vestibular, que após radiografia periapical de rastreamento, foi 

confirmado sua origem do dente 21.  

 Radiograficamente, identificou-se uma extensa perda óssea nas faces mesial 

e distal e grande lesão periapical no dente 21. Os dentes 11 e 12 também 

mostravam imagem de tratamento endodônticos insatisfatórios, com lesão 

periapical, necessitando retratamento destes condutos radiculares.  

 Logo no primeiro atendimento, foi realizado alívio imediato, com desgaste na 

face palatina do dente 21, a fim de balancear a oclusão, e a confecção de contenção 

semi-rígida nas faces vestibulares do dente 12 ao 22, que permaneceu instalada 

por dois meses. 

 Em segunda sessão, foi iniciado o tratamento endodôntico, com 

saneamento, instrumentação e medicação com hidróxido de cálcio P.A. com 

propilenoglicol e paramonoclorofenol canforado, tendo sido realizada a troca dessa 

medicação a cada 45 dias, pelo período de dez meses, até que foi observada a 

recuperação da perda óssea ao redor da raiz. 

 Após dez meses do início do tratamento, foi realizada a obturação do canal 

com cimento endodôntico a base de hidróxido de cálcio, com cones guta-percha. O 

tratamento periodontal complementar envolveu raspagem subgengival e já foi 

possível notar a formação de tecido ósseo e melhora na mobilidade. 

 Em seguida, foi realizado o retratamento dos canais radiculares nos dentes 

11 e 12, em três sessões e, simultaneamente, foi iniciado, no elemento 21, o 

clareamento interno com peróxido de carbamida 37% por 14 dias, associado ao 

clareamento externo com peróxido de hidrogênio 35%, em duas sessões. 

 Dando continuidade ao tratamento, após 14 meses do início do caso, foram 

substituídas as restaurações nos dentes 11, 12, 21 e 22, priorizando a estética, 

função e reanatomização dos elementos, seguido do correto ajuste oclusal.  

 Em segunda avaliação clínica, foi identificada a regressão da perda óssea 

que, inicialmente, era de 9,0 mm para 6,0 mm, reversão das lesões periapicais nos 

dentes tratados, alteração na mobilidade, que regrediu para grau I, e formação de 

tecido mineralizado.  
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3 DISCUSSÃO 

 

 Segundo pesquisa feita pelo Dr. Carlos Marcelo Pereira (2018), a lesão 

ocasionada pelo trauma oclusal, além de causar desconforto ao paciente, pode 

comprometer a mobilidade fisiológica do dente e, em casos mais severos, até 

causar reabsorções, favorecer problemas endodônticos, além de ocorrer 

extravasamento de células sanguíneas, necrose da membrana periodontal e até 

bolsas periodontais.  

 Segundo alguns autores (ERICSSON, GIARGIA, LINDHE ET AL., 1993), a 

injúria pode também estar relacionada à gengivite e à periodontite. Outros autores 

(RAMFJORD; ASH, 1983) mencionam que a carga excessiva não é capaz de 

causar a gengivite e a periodontite, porém pode acarretar na reabsorção de cristas 

ósseas. Geramy e Faghihi (2004) constataram que quanto maior é o estresse 

oclusal, maior será a perda no ligamento periodontal e segundo Kobayashi et al. 

(1998), ele pode causar hipersensibilidade, migração dentária, desgaste dentário 

excessivo do dente antagonista e disfunções temporomandibulares.  

 Dessa forma, o tratamento consiste em alívio do trauma imediatamente e 

condutas clínicas que vão variar de acordo com a necessidade e severidade do 

caso. No caso aqui exposto, houve envolvimento de cristas ósseas e necrose 

pulpar, por isso consistiu em um tratamento mais demorado. Porém, em alguns 

casos iniciais, somente o ajuste oclusal já é o suficiente para solucionar o problema.  

 Ademais, se o trauma for eliminado em tempo hábil e posteriormente tratado, 

pode haver reparo do osso alveolar e formação de novas fibras periodontais 

(KOBAYASHI ET AL., 1998). No caso descrito, o paciente já apresentava um 

comprometimento do dente quando foi submetido ao tratamento restaurador. Assim, 

pode-se concluir que o incisivo central superior esquerdo já estava inicialmente 

comprometido pela pancada e o excesso de material restaurador, detectado como 

causa principal do trauma, levando o dente a ter contato prematuro e, 

posteriormente, necrose pulpar e extensa perda óssea, devido ao longo tempo.  



8 
 

 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Segundo o exposto, é possível afirmar que a iatrogenia, por parte de 

profissionais, pode ser muito prejudicial na saúde bucal dos pacientes. Por isso, é 

indispensável à conscientização e à prevenção a lesões deste tipo, por parte dos 

profissionais odontólogos. Primordialmente, é necessário que esse tipo de trauma 

seja evitado, porém, quando já causado, é necessário saber tratar e tomar a conduta 

correta para salvar o dente. No caso relatado nesse trabalho, seria muito mais 

simples extrair o dente e reabilitar com implante e coroa protética, entretanto não 

seria o mesmo que o dente natural.  
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