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Introdução: Rápida perda de inserção tem sido clinicamente observada em pacientes
com doença inflamatória, os quais experimentam mobilidade aumentada durante o
movimento ortodôntico dos dentes .  A periodontite ativa, sobreposta por trauma tem
se mostrado produzindo mais perda óssea que o processo de periodontite isolado
(Kantor et al;1976).   Assim pode se afirmar que o ganho ou  a perda de inserção
podem ser acelerados por forças oclusais que estão além da capacidade adaptativa do
indivíduo. Objetivo: Demonstrar  um caso clínico onde foi conseguido o controle da
doença periodontal, a melhora da estética bucal e a imobilização do dente 11
associando o ajuste oclusal com o uso da placa de Hawley. Tratamento 
multidisciplinar(Periodontia, Oclusão e Ortodontia). Metodologia: Inicialmente foi
realizado um exame clínico onde ocorreu  avaliação dos exames radiográficos,
sondagem periodontal para preenchimento do periodontograma, raspagem supra
gengival para remoção de placa bacteriana.
No segundo encontro (após 7 dias): foi realizado raspagem subgengival, ajuste oclusal
no dente 41 e moldagem da placa de Hawley.
No terceiro encontro (após 7 dias do 2º encontro): Instalação da placa de Hawley e
adaptação.
As próximas visitas ao dentistas foram marcadas a cada 15 dias para realizar a
manutenção do aparelho móvel até que o dente migrado voltasse a sua posição.
 Resultados: No primeiro momento foi conseguido adequação da saúde bucal do
paciente, ausência de processo inflamatório periodontal e ausência de Cálculo. Em
seguida foi feito o ajuste oclusal que evitou o toque pré-maturo e possibilitou o
destravamento da oclusão. Assim foi conseguido a migração do elemento dental a sua
posição de origem utilizando a placa de Hawley. Conclusão: O conhecimento
multidisciplinar é de grande importância para a realização dos tratamentos
Odontológicos. 
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