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Resumo
Reabilitações estéticas e naturais estão sendo cada vez mais exigidas independente da região e idade do paciente, 
pois a falta de harmonia do sorriso pode acarretar em problemas funcionais e psicossociais. O objetivo desta 
apresentação é mostrar o planejamento e tratamento executados para reabilitação de região anterior inferior 
com prótese sobre implante metal free. A paciente E.S 80 anos procurou a Clínica Integrada com queixa estética, 
mobilidade e dor nos dentes anteriores inferiores. Após analise clínica e radiográfica constatamos a falta de suporte 
ósseo adequado nos dentes 32, 31,41 e 42 devido à doença periodontal sendo então planejada a extração destes e a 
colocação de dois implantes na região dos incisivos laterais em provisionalização imediata. Após a osseointegração 
foi feita moldagem, prova e remontagem para confecção e instalação de uma prótese fixa de quatro elementos com 
infraestrutura de zircônia e recobrimento com porcelana feldspática com a cor e formato adequados a idade da 
paciente. A zircônia, com boa resistência mecânica e dureza foi utilizada para infraestrutura da prótese, e a ausência 
de metal contribuiu ao sucesso da reabilitação. Ela foi obtida através do sistema CAD-CAM, que permitiu ausência 
de pontos de solda e ganho de uma sessão clínica. A porcelana feldspática foi utilizada no recobrimento e favoreceu 
uma finalização com translucidez e estética similares ao dente natural. Para cimentação da peça foi usado um 
cimento resinoso do tipo autocondicionante, útil para peças ácido resistentes, permitindo um adequado controle 
dos excesso marginais e vedação apropriada da interface. 
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