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Interdisciplinaridade entre implantodontia e dentística para 
reabilitação estética e funcional

Andreatta, L.M.L.; Maenosono, R.M.; Tostes, B.O.; Góes, A.R.C.G.; Ishikiriama, S.K.; Pereira, M.A.

Uma dos princípios que norteiam a odontologia estética atual consiste no tratamento multidisciplinar para a 
obtenção de resultados estéticos de excelência. Neste contexto, a associação dos tratamentos estéticos restauradores 
à implantodontia também se faz presente. O presente caso clínico reporta a resolução estética e funcional de uma 
paciente do gênero feminino, 57 anos, cuja queixa principal era o seu sorriso comprometido por cor e forma 
alterados dos dentes anteriores, associados a uma prótese provisória sobre implante realizada na região do dente 11. 
O tratamento estético prévio à finalização da coroa sobre implante foi realizado com clareamento em consultório 
com gel de peróxido de hidrogênio 35% (Whiteness HP Blue, FGM) e complementação com clareamento caseiro 
com gel de peróxido de carbamida 16% (Whiteness Perfect, FGM). Após a finalização da etapa clareadora, foram 
realizadas facetas diretas e restaurações estéticas com resina composta Opallis (FGM) em toda arcada ântero-superior, 
restabelecendo-se as guias excursivas seguindo o princípio da proteção mútua para aumentar a durabilidade das 
restaurações e da coroa. Por fim foi confeccionada a coroa definitiva sobre o implante seguindo as características 
de cor e forma estabelecidas durante a fase restauradora. O preparo prévio realizado com os procedimentos da 
odontologia estética permitiram a obtenção de um resultado estético mais satisfatório, evidenciando a importância 
da inter-relação entre dentística e implantodontia.
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