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Cirurgia de instalação de implante imediato com estética imediata 
utilizando a coroa dentária como provisório

Lopes, L.F.T.P.; Almeida, D.A.F.; Santiago Junior, J.F.; Mazaro, J.V.Q.; Pellizzer, E.P.; Verri, F.R.

Pacientes que apresentam perdas dentárias anteriores podem passar por problemas estéticos, sendo assim 
necessitamos fazer a reposição do elemento dentário o mais rápido possível. Dessa forma o intuito desse trabalho 
é ilustrar, através de um caso clínico, uma técnica de estética imediata para utilização concomitante à instalação de 
implantes imediatos pós-exodontia. Paciente do sexo feminino com 42 anos compareceu à clinica com queixa de dor 
e mobilidade do dente 11, após os exames necessários o diagnóstico mostrou presença de uma grande reabsorção 
radicular indicando sua extração imediata. Assim seguiu-se planejamento de instalação imediata de implante após 
extração, com aproveitamento da coroa protética do próprio dente para confecção do provisório. Após exodontia 
foi instalado um implante do tipo cone “morse” (5x11,5) com seu respectivo munhão e confecção de provisório a 
partir da coroa protética do dente extraído, do tipo cimentado. Seguiu-se com medicação pós-operatória e o caso 
encontra-se em acompanhamento de 5 meses. Sendo assim podemos concluir que a confecção de uma estética 
imediata (sem carga diretamente sobre o implante) nos permite reabilitar o paciente esteticamente no período de 
osseointegração. Além disso, tal procedimento possibilita manutenção do perfil de emergência natural do dente 
extraído com manutenção do tecido ósseo e grande aceitabilidade por parte do paciente.
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