
CASE REPORT

As coroas-pilares aparafusadas são uma excelente escolha 

nos casos em que se pretenda facilitar uma futura  

substituição das mesmas. No entanto, para os trabalhos 

que exigem uma alta estética, particularmente no sector 

anterior, as mesoestruturas em metal / titânio podem ser 

problemáticas, uma vez que a alta translucidez da coroa 

pode deixar transparecer o fundo escuro. Por conseguinte, 

um bom resultado estético só poderá ser conseguido com 

a aplicação de um opacificador para mascarar o pilar em 

titânio. A utilização de um material de cimentação opaco 

é uma alternativa conveniente, que poupa uma etapa de 

trabalho. Com o auxílio das pastas try-in correspondentes é 

possível prever o resultado com exatidão.

O presente caso clínico refere-se a um paciente que 

sofreu perda do incisivo central esquerdo devido a um  

traumatismo aos 14 anos, após o que foi submetido a 

um tratamento ortodôntico durante 3 anos. O aparelho  

ortodôntico foi removido dois anos antes do tratamento  

reabilitador. O paciente, então com 22 anos, concordou 

com a realização de uma reabilitação implanto-suportada 

de alta estética. Com o objetivo de permitir uma futura 

substituição da peça restauradora neste jovem paciente, 

optou-se por uma coroa-pilar aparafusada. 

Na situação inicial (fig. 1) observava-se uma significativa 

redução do tecido ósseo alveolar e dos tecidos moles  

(fig. 2). Para a colocação do implante Epikut (S.I.N.,  

São Paulo - SP, Brasil) utilizou-se uma guia cirúrgica 

dento-suportada (figs. 3 e 4). A seguir, com o auxílio de um 

cicatrizador gengival com o perfil de emergência indicado, 

foi possível recuperar a estética dos tecidos moles (figs. 5 

e 6). 

A restauração foi confecionada por CAD/CAM em óxido de 

zircónio com recobrimento cerâmico. A escolha do material 

de restauração orientou-se principalmente pela caracteri-

zação e a alta translucidez dos dentes ainda jovens. Dessa 

forma, foi necessário utilizar um material de cimentação 

particularmente opaco para evitar que a base de adesão 

em titânio transparecesse através do material translúcido 

da coroa. 

Para a confeção da coroa-pilar utilizou-se o material Bifix 

Hybrid Abutment (VOCO, Cuxhaven, Alemanha; fig. 8), que 

é indicado para procedimentos extraorais. Escolheu-se este 

cimento principalmente por estar disponível na cor branca, 

altamente opaca, e pela possibilidade de se verificar previa-

mente a cor com as respetivas pastas try-in de acordo com 

as exigências estéticas do caso. O condicionamento da base 

adesiva em titânio foi feito com Ceramic Bond, seguindo-se 

as instruções do fabricante (VOCO, fig. 7).

O paciente mostrou-se satisfeito com o bom resultado 

estético (fig. 11). Com o avançar da idade do paciente, caso 

se torne necessária a substituição da coroa aparafusada, 

o procedimento poderá ser realizado facilmente.

Conclusão

A harmonização estética das coroas-pilares aparafusadas 

pode ser conseguida com a utilização de cimentos altamente 

opacos, que possibilitam lançar mão deste tipo de coroa 

de forma muito elegante e eficiente no sector anterior. 

Em comparação às coroas unitárias sobre pilares híbridos, 

também há vantagens em termos de custos do tratamento.
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Fig. 1 – Situação inicial: ausência do incisivo central esquerdo devido 
a traumatismo anterior, ocorrido aos 14 anos de idade, ao que seguiu-
se tratamento ortodôntico.

Fig. 3 – Utilização de uma guia cirúrgica dento-suportada para a colo-
cação do implante.

Fig. 5 – Ótima situação clínica seis meses após a colocação e a cicat-
rização do implante. 

Fig. 2 – Observa-se uma redução significativa do tecido ósseo alveolar 
e dos tecidos moles.

Fig. 4 – Inserção do implante, região do dente 21 (Epikut, S.I.N., São 
Paulo - SP, Brasil).

Fig. 6 – A área cicatrizada depois do manejo bem-sucedido dos teci-
dos moles e a conformação gengival pelo provisório protetor.
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Fig. 7 – Aplicação do adesivo universal Ceramic Bond (VOCO, 
Cuxhaven, Alemanha). 

Fig. 9 – Coroa concluída, confecionada em óxido de zircónio com 
recobrimento cerâmico, imediatamente antes da colocação.

Fig. 11 – Resultado estético final imediatamente após a colocação da 
coroa-pilar.

Fig. 8 – Aplicação extraoral do material de cimentação altamente 
opaco sobre a base de adesão em titânio. A estética foi verificada pre-
viamente com o auxílio de uma pasta try-in.

Fig. 10 – Colocação da coroa-pilar


