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RESUMO: De fundamental importância na cavidade bucal, o canino além de determinar a chave de oclusão, tem 
por função dilacerar, rasgar e perfurar os alimentos. Ao longo do tempo, Reis-Centeiro e Marzolla classificaram 
essa inclusão conforme a disposição do dente no arco, posicionando assim, pré-alveolar, trans-aveolar, alveolar e 
retroalveolar. Entre as condições locais dessa impacção temos: anquilose dos decíduos, mudança do posicionamento 
dos dentes permanentes devido a falta de tratamento conservador dos temporários, condensação óssea que limita 
o movimento de erupção, fibromucosa espessa e carência de crescimentos dos maxilares relacionado ao tamanho 
dos dentes (coros/raiz). Esse trabalho tem por objetivo mostrar através de relato de caso clínico, as etapas do 
procedimento de extração de um canino incluso. A paciente C.A, sexo feminino, 43 anos de idade, compareceu 
para remoção do canino incluso. O elemento 23 encontrava-se na posição trans-alveolar, muito próximo a raiz 
do dente 24, junto ao soalho da cavidade nasal e seio maxilar. O procedimento foi realizado sob anestesia local. 
A incisão realizada foi a trapezoidal e a osteotomia com a broca nº 2 em baixa rotação. A coroa foi seccionada com 
broca 702 em alta rotação, mediante abundante irrigação com soro fisiológico. Pontos simples foram utilizados e a 
sutura finalizada. Concluímos que a TC se tornou ferramenta fundamental para diagnóstico e auxilio no plano de 
tratamento dos pacientes, facilitando a execução cirúrgica. Esta nos mostra aexata posição e o envolvimento com as 
estruturas nobres do sistema estomatognático.
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