
Implantes Dentários 



O que são implantes osseointegrados? 

São parafusos de titânio colocados em áreas onde o dente foi extraído.  
 
Eles garantem a capacidade de exercer as funções mastigatórias e funcionais 
de maneira semelhante aos dentes naturais.   
	

Os implantes osseointegrados 
foram introduzidos a partir da 
década de 60, mas só a partir dos 
últimos anos começaram a ser muito 
utilizados em todo o mundo. 
	



Os parafusos de titânio, 
geralmente, são colocados  

em duas etapas. 
		
	

Etapa 1:  
É a fase cirúrgica. 

É quando é instalado o 
implante de titânio, 
propriamente dito.  

	



Etapa 2:  
É a fase protética. Ela 

acontece alguns meses 
após a primeira fase para 
a colocação da prótese.  
	

Quando o implante é feito 
na área da mandíbula,     
a prótese é colocada           
3 a 4 meses depois.  
Se for feito no maxilar, o 
tempo é de 5 a 6 meses. 



Carga Imediata 
	

É quando o dente é instalado juntamente  
com o implante dental, logo na primeira fase.  



Carga Imediata 
	

Somente	é	possível	após	a	análise	de	uma	série	de	quesitos:		

•  Estrutura óssea do paciente 
•  Estado de saúde geral 
•  Perfil muscular e, também, 
•  Se é oportuno e seguro para o paciente 
	



 O implante dental  
é superior às próteses 

convencionais? 
	

Sim.  
 

Certamente são melhores que 
dentaduras e próteses removíveis, 

as chamadas “pontes móveis”. 
  
 

	

Inclusive do ponto de vista estético. 
	



Qual a chance de um implante dar certo?  

Estudos de longa duração demostram que  

as taxas de sucesso são superiores a 95%. 
	



Quais são os 
riscos cirúrgicos? 
	

Mínimos. 
	



A cirurgia, geralmente, é realizada com  
anestesia local e é menos traumática  

que muitos outros procedimentos cirúrgicos 
odontológicos, como a extração  

de um dente incluso, por exemplo.  
	



O pós-operatório costuma ser 
muito tranquilo e a maioria 
dos pacientes não relata 
qualquer incômodo maior.  
	

O risco que existe é inerente à 
qualquer intervenção cirúrgica,  

como, por exemplo,  
infecção pós-operatória,  
edema e alguns outros.  

 
Os índices são tão baixos que 
não contraindicam a técnica. 
	



A	quem	o		
implante	dentário	

é	recomendado?	



•  A quem falta um ou até mesmo todos os seus dentes. 
 

•  Quando ocorra falta de estabilidade ou de retenção da 
prótese removível. 

 

•  Quando a prótese não está confortável. 
 

•  Se a prótese não está esteticamente adequada. 
 

•  Se a prótese causa insegurança ou outro tipo de 
problema. 

 

•  Quando há dificuldade na mastigação dos alimentos.  
	



		
Os pacientes  
totalmente desdentados 
e com idade avançada 
são os mais favorecidos 
com o implante dental.  
	



A quantidade e a qualidade de seu            
osso serão alguns dos parâmetros  
que seu dentista deverá estudar. 

	

A dentadura convencional 
pode ser substituída por próteses fixas sobre implantes 

ou por próteses removíveis (overdenture),  
que apresentam melhor retenção e estabilidade, 

oferecendo mais conforto e segurança ao usuário. 
	



Se não houver osso suficiente para o 
implante, existe alguma forma de aumentar a 
quantidade disponível? 
	

Sim. 
Por meio de cirurgias 
de enxerto ósseo. 
 
Feito isto, o paciente 
pode submeter-se à 
colocação dos 
implantes dentais, 
com resultados mais 
satisfatórios. 
	



Uma mastigação bem feita é 
fundamental para a saúde. 
	

Uma dentição perfeita é 
fundamental para a autoestima..	



Implante dental. 
 
 
O melhor  
custo-benefício para 
você. 
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