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O que são implantes dentários?
Um implante dentário é uma pequena “âncora” em titânio utilizada para substituir
dentes em falta que caíram ou foram extraídos. São implantados cirurgicamente
no osso do maxilar para funcionar como a raiz de um dente em falta. Os
implantes dentários são concebidos de forma a manter o osso e as gengivas
em redor e substituirão os dentes em falta com uma restauração duradoura
de aspeto natural.
As restaurações com implantes dentários são uma alternativa às
tradicionais coroas, pontes e próteses. Uma vez que as restaurações
com implantes são mais parecidas e sentidas como dentes
naturais, oferecem novos níveis de conforto, segurança e
confiança comparativamente com os tratamentos tradicionais.
Há mais de duas décadas que os implantes ajudam
a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com
necessidades de restauração.

As opções de tratamento com
implantes incluem:
• Substituição de um único dente com uma
coroa suportada por um implante
• Substituição de vários dentes com uma
ponte suportada por um implante
• Substituição de todos os dentes
do maxilar superior ou inferior
com uma restauração fixa ou
removível total

Quais são as vantagens?
A implantologia é um tratamento avançado e clinicamente bem-sucedido para substituir um ou vários dentes em falta. A escolha de
implantes dentários como opção de tratamento proporciona-lhe inúmeras vantagens significativas.
• Manter a anatomia:
Se tiver falta de dentes, com o tempo, o osso começa a encolher.
A perda óssea não é saudável e pode causar a recessão da linha do maxilar,
bem como alterar a estrutura facial. Os implantes dentários podem
Dente natural
ajudar a prevenir a deterioração do osso do maxilar, permitindo que a
face mantenha a sua forma natural.
• Manter os seus dentes saudáveis:
Melhor alternativa a longo prazo às pontes dentárias, os
implantes dentários eliminam a necessidade de desbastar
dentes saudáveis para substituir um ou mais dentes adjacentes.
Os seus dentes naturais e saudáveis não ficam comprometidos.
• Segurança:
Os dentes fixados a implantes dentários não se deslocam nem
se movem. Eliminam-se, assim, alguns dos principais problemas
das próteses, nomeadamente problemas de encaixe, inflamação
das gengivas e dor causada pelos nervos expostos. O resultado é um
maior conforto, fiabilidade e o fim dos constrangimentos.
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• Qualidade de vida:
A aparência e a sensação naturais das restaurações com implantes fortalecem
e melhoram o seu nível de autoconfiança. A estabilidade dos implantes dentários
permite-lhe desfrutar dos alimentos que adora e elimina a necessidade de adesivos
complicados ou protocolos de limpeza incómodos.

O que envolve o procedimento de implante?
O processo de implante dentário envolve diversos passos que ocorrem durante um período médio de 4 a 9 meses. O processo normal inclui:
• Consulta de pré-tratamento:
Após uma avaliação cuidadosa do seu histórico de saúde dentária e médica, o dentista determinará se é um bom candidato para
implantes dentários. Em caso afirmativo, será observado em consultas com especialistas em cirurgia e prótese antes de se dar início
ao tratamento.
• Colocação do implante inicial:
O dentista coloca o implante dentário no seu maxilar, após anestesia local ou geral. Ao longo dos meses seguintes, o osso recupera
até à superfície do implante, ficando este ancorado na posição certa. De acordo com cada caso em particular, poderá ser necessário
um pequeno procedimento adicional para criar uma abertura através da qual surgirá o seu dente artificial.
• Conexão protética do implante:
Nesta fase, o seu dentista coloca um pilar protético no implante. Será efetuado um molde e, pouco depois, criado um dente artificial
que é fixado posteriormente para uma restauração natural.
• Manutenção adequada:
O seu dentista dar-lhe-á todas as indicações necessárias para assegurar os cuidados e manutenção adequados dos seus novos
implantes, durante e após o procedimento. Seguindo uma rotina regular de higiene oral e consultas de acompanhamento periódicas,
os seus implantes podem parecer, funcionar e fazê-lo sentir-se muito bem durante muitos anos.

Opções de tratamento
Substituição de um único dente
Coroas suportadas por implantes
Se tem um dente em falta e utiliza uma prótese parcial removível ou uma coroa suportada por um dente, uma coroa suportada por um
implante poderá constituir uma melhor alternativa. Os substitutos de um único dente têm uma aparência e proporcionam uma sensação
tão naturais que, normalmente, apenas o paciente e o dentista reconhecem a diferença.

Uma coroa suportada por um implante pode oferecer as seguintes
vantagens comparativamente às opções de tratamento tradicionais
•A
 parência, sensação e desempenho semelhantes aos do dente natural
•A
 juda a preservar o osso circundante, substituindo a raiz do dente
•A
 juda a prevenir a perda óssea e a recessão da linha do maxilar
•N
 ão compromete os seus dentes adjacentes para suportar uma ponte
•R
 estaura a capacidade de morder melhor do que uma
prótese removível
•R
 estabelece a autoconfiança e a aparência
•R
 equer uma higiene oral semelhante à dos
dentes naturais

Exemplo clínico de uma substituição de um único dente:
Antes da colocação do
implante, existe um
espaço inestético na
boca do paciente.

Seis dias após a colocação do
implante e da restauração,
função e estética devolvidas
ao paciente.

* Fotografias clínicas. ©2012 Paul Petrungaro, DDS. Chicago, IL, EUA. Todos os direitos reservados. Os resultados podem variar de acordo com as
situações clínicas individuais e as necessidades de cada paciente.

As alternativas tradicionais
Coroas suportadas por dentes
• Corte dos dentes adjacentes saudáveis para suportarem uma
ponte que segura o dente em falta. Esta alternativa poderá
permitir o acesso de bactérias ao dente de suporte, o que, por
sua vez, pode originar cáries dentárias e lesões na gengiva,
bem como possíveis perdas ósseas e de tecido.

• A fixação de uma prótese parcial
removível ao dente existente
poderá ter como resultado uma
perda de osso e de dente acrescida.

Substituição de vários dentes
Ponte suportada por implantes
A restauração de vários dentes é utilizada quando faltam ou foram extraídos dois ou mais dentes. Os implantes são colocados
no lugar de cada dente em falta. Uma ponte suportada por um implante permanece segura e forte e não causará qualquer
problema aos dentes adjacentes. É tão confortável e natural que os dentes parecem naturais e vai senti-los como se fossem os
seus dentes naturais.

As pontes suportadas por implantes podem oferecer as seguintes vantagens relativamente às opções
de tratamento convencionais:
•P
 roporcionam conforto e estabilidade
•A
 aparência, a sensação e o desempenho são similares aos dos dentes naturais
•N
 ão comprometem os dentes adjacentes para suportar uma ponte convencional
•A
 judam a preservar o osso circundante, substituindo a raiz do dente
•E
 ncaixam de forma segura nos implantes
•A
 judam a prevenir a perda óssea e a recessão da linha do maxilar
•R
 estauram a capacidade de trincar melhor do que uma prótese removível
•E
 liminam o desgaste recorrente e a probabilidade de deterioração junto dos dentes preparados
•M
 elhoram a aparência e a autoestima
•R
 equerem uma higiene oral semelhante à dos dentes naturais

Exemplo clínico de uma substituição de vários dentes:
Antes da colocação do
implante, o espaço na
boca do paciente impede
frequentemente uma função
correta e pode ser visualmente
desagradável para o paciente.

Depois da colocação do
implante e da restauração,
função e estética devolvidas
ao paciente.

Restauração final, vista lateral.

Fotografias clínicas. ©2012 Markus Schlee, DMD, DDS, Forchheim, Alemanha.
Todos os direitos reservados. Os resultados podem variar de acordo com as
situações clínicas individuais e as necessidades de cada paciente.

A alternativa tradicional
Prótese parcial removível
É possível ancorar uma prótese parcial removível em dentes existentes. Esta opção pode deslizar, soltar-se e
causar irritação. Também pode resultar numa maior perda óssea e de dentes naturais.

Opções de tratamento
Substituição de todos os dentes do maxilar superior ou inferior
Restaurações totais suportadas por implante
Se tem todos os dentes em falta no maxilar superior e/ou inferior e utiliza atualmente uma prótese
completa removível, então uma restauração total suportada por implantes poderá ser a solução
adequada para si. As próteses ou pontes suportadas por implantes eliminam praticamente qualquer
deslocação e movimento, pelo que não terá qualquer dor, constrangimento ou preocupação. Poderá
rir e falar com confiança e saborear os seus alimentos preferidos com facilidade.

As próteses suportadas por implantes podem oferecer as seguintes vantagens
relativamente às opções de tratamento convencionais:
•O
 s implantes mantêm a prótese no lugar
•A
 judam a preservar o osso circundante, substituindo a raiz do dente
•A
 judam a prevenir a perda óssea e a recessão da linha do maxilar
•R
 estauram a capacidade de morder melhor do que as próteses removíveis convencionais
•M
 elhoram a aparência e a autoestima
•P
 roporcionam conforto e segurança ao saber que a prótese não se deslocará

Próteses fixas suportadas por implantes
Esta opção é adequada quando todos os dentes estão em falta no maxilar superior ou inferior. Neste
procedimento, são colocados vários implantes e uma restauração fixa-removível total é assente
diretamente nos implantes. Utilizando pequenos parafusos, a restauração é
depois fixada nos implantes.

Prótese suportada por implantes
As próteses suportadas por implantes são utilizadas quando todos os dentes estão
em falta no maxilar superior ou inferior. Neste procedimento, são colocados
vários implantes e uma estrutura em metal é aparafusada ao pilar do implante.
Uma sobredentadura é depois colocada sobre a estrutura de metal. Esta prótese
encaixa “sobre” a restauração e é fixada à mesma com clipes ou por pressão
(“snaps”).

A alternativa tradicional
Prótese total removível
As próteses convencionais são utilizadas quando todos os dentes estão em falta no maxilar superior ou
inferior. Elas assentam sobre o tecido gengival, impedindo qualquer forma de fixação mecânica, o que
pode causar problemas de encaixe e inflamação das gengivas e dor.

Uma solução natural e estética para uma vida confiante
Invista em si
Os implantes dentários podem melhorar a sua aparência e autoconfiança, proporcionando-lhe conforto
e tranquilidade. As restaurações suportadas por implantes têm uma aparência e proporcionam uma
sensação semelhantes às dos dentes naturais e o implante fixado em segurança proporciona-lhe uma
maior confiança para comer o que gosta e falar sem restrições.
O seu dentista pode oferecer-lhe as tecnologias de implantes e de próteses mais avançadas
disponíveis hoje em dia. Para saber se os implantes são a solução certa para si, solicite uma avaliação
ao seu dentista.

Este folheto foi concebido para abordar algumas das perguntas
frequentes acerca de implantes dentários, mas o seu dentista
continua a ser a melhor fonte de informação sobre implantes
dentários e a adequação deste procedimento ao seu
caso específico. O seu dentista pode aconselhá-lo
sobre as expetativas, alertas, riscos, contraindicações
e potenciais efeitos adversos específicos deste
procedimento e associados aos implantes dentários.
O seu dentista poderá dar-lhe instruções individuais
acerca dos cuidados pós-operatórios, bem como
responder a questões ou esclarecer dúvidas adicionais
referentes ao procedimento.
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