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Resolução estética interdisciplinar
Mestrener, L.R.; Mello, C.C.; Santiago Junior, J.F.; Zavanelli, A.C.; Zavanelli, R.A.; Mazaro, J.V.Q.

Reabilitações orais complexas que necessitam da intervenção clínica de profissionais de diferentes especialidades 
aparecem comumente nos consultórios odontológicos. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico denotando 
diferentes abordagens para alcançar o sucesso em um tratamento reabilitador com implantes e restaurações 
indiretas metal free. Após o planejamento do caso, iniciou-se o tratamento através do levantamento traumático do 
seio maxilar pela técnica do sinus lift com abordagem de janela lateral na região dos elementos 25 e 26, seguido da 
instalação de um implante osseointegrável na região do elemento 14, acompanhado do preenchimento vestibular 
com substituto ósseo para correção da perda de volume e fenestração óssea oriunda da fresagem do tecido ósseo 
para instalação do implante de acordo com planejamento reverso. Após 6 meses foram instalados implantes nos 
elementos 25 e 26, reabertura do implante no elemento 14 com provisório imediato implantossuportado com o 
objetivo de condicionar o tecido gengival estabelecendo um favorável perfil de emergência. Devido à agenesia do 
dente 21, executou-se um planejamento estético através de enceramento diagnóstico e análise de previsibilidade 
estética com mock-up. Foram confeccionadas restaurações indiretas metal-free de dissilicato de lítio nos elementos 
13, 12, 11, 22, 23 e 24 e coroas metalocerâmicas implantossuportada nos dentes 14, 16, 25 e 26. Após a conclusão 
do caso pode-se observar a harmonia estética e relação favorável com o perfil da paciente e uma ótima saúde 
periodontal.
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