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ESTUDO DE CASO CLÍNICO 
 

 

 Identificação do paciente: 

– Paciente: J. V. F. 

– Idade: 48 anos. 

– Leucoderma. 

– Gênero: Masculino. 

– Estado civil: Casado. 

– Altura: 1,65 m. 

– Peso: 69 Kg. 

 

 

 Sinais vitais: 

– Pressão arterial (P.A.): 130/80 mmHg. 

– Temperatura: 35º C. 

 

 

 Histórico: 

– Ex-alcoólatra. 

– Ex-fumante. 

– Presença de sangramento gengival, dor ao mastigar e boca seca. 

– Paciente já tinha se submetido a tratamento odontológico previamente, portador de prótese do 

tipo P.P.R. superior e inferior há sete anos quando compareceu à consulta na clínica da Unioeste. 

– Relatou não utilizar fio dental nem enxaguante bucal na higienização oral. 

 

 
 Queixa principal e/ou razões que motivaram a procura por atendimento: 

– “Para fazer uma limpeza”. 



– Dor no elemento 14. 

– Desejo de extrair todos os dentes. 

 

 

 Avaliação extraoral: 
 

   
 

 

 Exame intraoral: 

 

      
 

–



  
 

o Prótese parcial superior (P.P.R.): 

 

      
 

o Prótese parcial inferior (P.P.I): 

 

      
 

 



 Exame radiográfico (panorâmica): 

 

 
 

– Elemento 18 com presença de material restaurador radiopaco não-metálico. 

– Elementos 17, 16, 11 ausentes. 

– Elemento 15 com dilaceração radicular. 

– Elementos 14 e 13 hígidos. 

– Elemento 12 com presença de material restaurador radiopaco não-metálico. 

– Elementos 21, 25, 26 e 27 ausentes. 

– Elementos 22 e 23 com atrição. 

– Elemento 24 com presença de material restaurador radiopaco não-metálico e área radiolúcida 

subjacente a restauração. 

– Elemento 28 com presença de material restaurador radiopaco não-metálico e mesializado. 

– Elemento 38 com início de reabsorção vertical, mesializado, presença de material restaurador 

radiopaco não-metálico. 

– Elemento 35 com material obturador e restaurador radiopaco não-metálico e presença de área 

radiolúcida na distal. 

– Elemento 34 atrição. 

– Elemento 33 com área radiolúcida e atrição. 

– Elemento 32 com presença de área radiolúcida e atrição. 

– Elementos 31, 36, 37 ausentes. 

– Elementos 41, 42, 45, 46 e 47 ausentes. 

– Elemento 43 com presença de área radiolúcida na mesial e atrição. 

– Elemento 44 com aumento do espaço periodontal e atrição. 

 

 

 
 

 



 Procedimentos realizados: 

– Exame clínico e exame radiográfico (panorâmica). 

– Orientações sobre higiene oral.  

– Encaminhamento: Periodontia, Cirurgia I, CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), 

Prótese, Estomatologia, Dentística.  
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