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“Este foi o melhor investimento
que fiz em toda minha vida"





Bem-estar através
da saúde bucal

Com a evolução da ciência e tecnologia, o
IMPLANTE DENTÁRIO trouxe esperança às
pessoas que perderam o prazer de mastigar pela
falta de um ou mais dentes. A evolução nas
técnicas de reabilitação dental trouxe novas
perspectivas para as pessoas totalmente
desdentadas e para aqueles com perdas parciais
de dentes.

Muitas pessoas queixam-se do desconforto
causado pelo uso de prótese móvel (dentaduras
ou roach) pela falta de estabilidade, por causar
insegurança e por razões estéticas e por
dificuldade na mastigação.
O implante dentário é um substituto da raiz do
dente perdido. É uma estrutura definitiva que
devolve a capacidade de mastigação e a estética
do sorriso.

Nas páginas seguintes você confere informações
sobre as inúmeras possibilidades de tratamento
com IMPLANTES DENTÁRIOS.



Conheça as complicações
que a  perda de um dente
pode gerar.

Implicações da

PERDA
DENTAL



reabsorvida e a gengiva irá abaixar criando um defeito estético. Na imagem abaixo e à
esquerda está sendo mostrado um dente normal e à direita o espaço que ele deixa vazio ao
ser extraído.

Observe nas duas imagens acima o que ocorre com o passar do tempo. O osso fica fino e
afunda, tornando difícil colocação de um implante, além de comprometer de forma significativa
o resultado estético.

Esse fato, na maioria das vezes, não impossibilita a inserção dos implantes, apenas torna difícil ter
uma aparência natural. Para corrigir esse defeito pode ser feito uma cirurgia de reconstrução óssea,
como nas imagens acima, onde será fixado um bloco de osso sobre o local e após o período de
cicatrização, que é de cerca de 6 meses, serão colocados os implantes.

Observe na imagem acima e à direita o ganho em espessura da estrutura óssea.

Ao perder um dente, a estrutura óssea
onde o mesmo se encontrava será



"seio maxilar". Essa cavidade está localizada dentro da maxila, acima dos dentes pré-molares e molares
superiores, podendo se estender mais anteriormente até a região dos dentes caninos, porém não
freqüentemente.

Nas imagens acima pode ser percebido a relação das raízes dos dentes e esta cavidade. Observe que
após removido o elemento dental, a estrutura óssea que o suportava começa a ser reabsorvida e
diminuir seu volume.

Perceba como a cavidade parece ter crescido e a região da estrutura óssea, antes bastante espessa agora
se apresenta bastante fina.

Neste caso, como pode ser percebido na imagem acima à direita, se torna impossível a inserção de um
implante por não haver osso para sua fixação. Caso algum profissional desavisado tente realizar esse
procedimento, o implante irá "cair" dentro do seio maxilar o que impossibilitará sua fixação.

Na região superior, entre a raiz dos dentes e
os olhos existe uma cavidade chamada



Nas imagens acima é demonstrado o levantamento do tecido que reveste essa cavidade e a inserção de
um novo osso nesse  local. Há casos em que pode ser colocados os implantes na mesma cirurgia,
porém nos casos onde isso não é possível, é necessário aguardar aproximadamente 6 meses para a
cicatrização.

Após esse período de seis meses, a cirurgia final para a inserção dos implantes será realizada.

Para corrigir esse problema, a solução é realizar uma "enxertia óssea". Para isso é feita uma cirurgia
onde o tecido que reveste essa cavidade por dentro é descolado do criando um espaço que será
preenchido por  osso  resultando na recuperação do volume ósseo perdido.



reabsorção óssea. Essa perda óssea também gera uma redução da gengiva criando um defeito estético.
Imagem abaixo à esquerda, região onde ocorreu uma extração recente, à direita o efeito dessa extração
com o passar dos anos.

Neste caso os implantes não podem ser colocados com uma estética perfeita. Para isso é necessário
em alguns casos realizar um enxerto ósseo. Este procedimento visa inserir no local uma quantidade de
osso artificial para recuperar a parte reabsorvida com o tempo.

Na imagem acima e à esquerda um esquema ilustra um enxerto ósseo e à direita após o
período de cicatrização o implante inserido sobre o local antes defeituoso.

Vale lembrar que cada caso tem suas particularidades e não existem regras fixas, não significa
que todo local onde se perdeu um dente será necessário realizar o procedimento descrito acima.

Ausência de dentes posteriores inferiores
podem gerar o mesmo problema de



pode imaginar. Quando se trata de regiões posteriores, essas perdas interferem diretamente na
mastigação, forçando o indivíduo a mastigar mais de um lado, o que gera distúrbios musculares e
articulares por forçar apenas um lado da face.

A dentição é uma engrenagem dinâmica e a perda de um elemento dental pode gerar mudanças no
posicionamento de outros dentes. Essas mudanças são, na maioria das vezes, prejudiciais à mastigação
e por vezes também à estética.

Observe que os dentes que estavam próximos do que foi extraído agora estão inclinados. Durante a
mastigação os dentes superiores e inferiores se tocam, neste caso o dente superior por não ter em
quem se tocar durante a mastigação tende a descer, criando inúmeras desordens.

O ideal é evitar que esse quadro se agrave, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de retornar o
que era antes. Por isso, é importante evitar a perda dental, caso isso já tenha ocorrido, providencie a
reposição dos mesmos.

Um dente ausente pode causar mais
problemas que a maioria das pessoas



severa que a perda de apenas um dente. Na imagem abaixo e à esquerda há uma mandíbula com
todos os dentes e à direita após a extração de três dentes.

As duas imagens acima comparam a largura óssea após as extrações. À esquerda com perda recente
dos dentes, e à direita, fica evidente a reabsorção óssea que ocorre com o passar dos anos. Observe
que o osso se reduz a uma espessura muito fina, dificultando o procedimento de inserção dos
implantes.

Na imagem acima e à esquerda um esquema ilustra um enxerto ósseo e à direita após o período de
cicatrização, o implante inserido sobre o local antes defeituoso. Esse procedimento reconstrói a estrutura
óssea e permite a inserção dos implantes.

Essas reabsorções podem ocorrer de forma diferenciada em uma mesma pessoa. Podem acontecer
perdas dentais em áreas distintas com reabsorções ósseas de diferentes extensões. Isso poderia sugerir a
necessidade de reconstrução em apenas uma área se a outra tiver em boas condições.

A perda de vários dentes na região inferior
acarretará em uma perda óssea ainda mais



Após a perda dos dentes nota-se uma
modificação do contorno facial, dando ao
paciente um aspecto de envelhecimento.

Relação da
perda de todos
os dentes e a
estética facial.

Observe na figura acima o contorno facial e
a forma dos lábios na presença dos dentes.

Na figura ao lado, nota-se a
curvatura que ocorre nos
ossos devido a reabsorção
que acontece após a perda
de dentes.



Alternativas para
substituir a perda dental.
Antes da chegada dos implantes, as alternativas para substituir a perda dos
dentes se restringiam às famosas dentaduras e às próteses móveis e fixas.
No caso das "ponte fixas", para substituir os dentes perdidos, elas precisam
se apoiar nos dentes mais próximos. É preciso desgastar os dentes naturais
vizinhos que servirão de apoio aos dentes artificiais.

Quanto às "dentaduras", um dos principais problemas é a falta de
estabilidade, especialmente em relação às inferiores. Isso gera uma
insegurança muito grande na pessoa, que fica com medo de que a dentadura
saia da boca a qualquer momento. O ato de remover a prótese diariamente
para higienização é outro problema, pois faz a pessoa lembrar dos dentes
perdidos, dentre outros incômodos.



Com os implantes, o constrangimento
pela ausência de um ou mais dentes se
reduz consideravelmente. Como se trata
de um dente artificial apoiado em um
parafuso de titânio, que faz a função de
raiz do dente, a segurança e o conforto
são garantidos. As pessoas recuperam a
força de mastigar e se existirem dentes
naturais vizinhos, eles não sofrerão
qualquer tipo de modificação, o que gera
um benefício significativo.

Além disso, os implantes são instalados
dentro do osso e previnem um processso
natural chamado "perda óssea". Esse
processo tem início a partir do momento
em que um dente natural é removido,
quer seja por causa de um acidente, de
uma cárie, de um traumatismo ou por
qualquer outro motivo.

O teciso ósseo vai "sumindo", ou seja, vai
sendo reabsorvido pelo organismo. Com
o implante, o osso "volta à atividade",
pois o titânio é reconhecido como parte
integrande da estrutura óssea.

O uso de dentaduras, ponte fixas ou
móveis não previnem esse processo.
Com o passar dos anos, a perda óssea
pode acarretar um envelhecimento
precoce, ou seja, as vantagens do implante
não se restringem à questão de segurança,
do conforto e da funcionalidade, há
também um ganho estético.

Aliás, os dentes artificiais apoiados sobre
implantes saem de dentro da gengiva e
têm uma aparência natural.
Esteticamente, considerando o resultado
final de um trabalho de qualidade, é
praticamente imperceptível a diferença
entre um implante e um dente natural.

No entanto, o resultado final depende
de cada caso, pois nem sempre é
possível atingir as expectativas do
paciente. O sucesso do tratamento
depende do nível de conhecimento do
profissional ou profissionais envolvidos,
do planejamento realizado, da técnica
cirúrgica empregada, da qualidade de
fabricação do implante, da prótese
(dente artificial) escolhida, da capacidade
de reparo ósseo do indivíduo e de suas
condições gerais de saúde.



Será que eu posso fazer
um IMPLANTE DENTÁRIO?

Segurança, conforto e satisfação. Essas são
as palavras que saem da boca de quem
passou por um tratamento com implante
e recuperou a plena capacidade de
mastigar, falar e sorrir. Mas uma das
primeiras dúvidas que surge na mente
daqueles que gostariam de pronunciar
essas mesmas palavras é: SERÁ QUE EU
POSSO? Será que todo mundo pode
colocar um implante ou há contra-
indicações? Afinal, quais são os riscos na
hora de colocar um implante?

As respostas para essas questões não são
tão simples assim. Para saber se você é, ou
não, um candidato a um tratamento com
implantes, uma série de fatores precisam
ser analisados pelo dentista. Entre esse
fatores estão suas condições gerais de
saúde. O diabetes, o fumo, as disfunções
cardíacas graves, as doenças gengivais, as
cáries, o acúmulo de placa bacteriana, os
canais mal-sucedidos, a perda óssea
acentuada, o bruxismo (ranger de dentes)
e as infecções costumam ser os fatores de
risco mais comuns para um tratamento
com implantes dentários.



Mesmo assim, esses fatores não
podem ser considerados
impeditivos para a realização de um
tratamento. Cada caso precisa ser
analisado de forma individual e
cuidadosamente. Tudo vai depender
do quanto esses fatores poderão
interferir no sucesso do tratamento.
Por exemplo: se uma pessoa é
portadora de diabetes, é preciso
analisar se a doença está controlada,
pois, se a doença não estiver
controlada, há um risco maior de
inflamação. O mesmo raciocínio
vale para os demais fatores.

Se você é fumante, isso não significa
que está proibido de colocar um
implante. O que as pesquisas
mostram é que fumar durante as
duas semanas posteriores à
colocação de implante pode
prejudicar o processe de cicatrização
e contribuir para que o implante não
se fixe no osso de maneira
adequada. Ou seja, fumar reduz o
índice de sucesso do tratamento.

Como você pode perceber, há fatores
que justificam um maior cuidado na
hora de avaliar se é possível ou não
realizar um implante. Existem pessoas
que temem colocar implantes em razão
das cáries que possuem, no entanto, ao
visitar o dentista, descobrem que além
de se livrar delas é possível fazer o
implante. Resolveram dois problemas
de uma só vez.

O fato é que só um dentista vai poder
dizer se você é ou não candidato a um
implante. Por isso, mesmo que você
apresente algum fator considerado
inimigo do implante, vale a pena passar
por uma avaliação.



IMPLANTE DENTÁRIO

PASSO A PASSO



É a primeira fase do tratamento, quando serão realizadas as
radiografias e demais exames (laboratoriais, por exemplo) para
avaliar o seu caso. Analisando os resultados desses exames, o
dentista vai fazer uma avaliação geral a respeito da saúde bucal,
levando em consideração não apenas o estado dos dentes
existentes, mas também das gengivas, das mucosas, da língua,
dos músculos da mastigação, do padrão de mordida, da saliva,
dos hábitos higiênicos e da quantidade e a qualidade dos ossos.
Um bom volume ósseo de boa qualidade é requisito básico
para assegurar que os implantes tenham uma superfície segura e
resitente onde se fixar.

É só a partir desse estudo minucioso que o cirurgião-dentista
será capaz de determinar qual o tipo de implante mais
adequado para cada caso, o número necessário de implante e a
localização ideal para cada um. Nessa fase, o profissional
também é capaz de lhe dizer qual a prótese (dente artificial)
mais indicada, mostrando qual será, possivelmente, o resultado
final do tratamento. No entanto, é preciso ressaltar que podem
ocorrer imprevistos ao longo do tratamento. Por isso, essa
previsão está sujeita a alterações.

01 - O Planejamento

O planejamento feito através de
exames apropriados, com a

tomografia, permite a indicação segura
e precisa do melhor tratamento.



Se não for necessário fazer um enxerto ósseo, a cirurgia para a instalação dos
implantes é realizada, normalmente, com anestesia local e consiste, basicamente,
na abertura de uma pequena cavidade onde será colocado o implante. O pós-
operatório é semelhante ao de  uma extração dental para os casos de implantes
unitários isolados.

Depois de colocados os implantes, existem duas possibilidades:
01 - o dentista poder fechar a gengiva com pontos no local em que foi colocado
o implante e aguardar alguns meses até o titânio se integrar plenamente ao osso
para, aí sim, encaixar os dentes artificiais sobre os implantes.
02 - o dentista poderá encaixar, imediatamente após a colocação dos implantes,
uma prótese provisória (dente artificial provisório) e, passado o tempo necessário
para o titânio se integrar, trocá-la pela prótese definitiva (dente artificial fixo).

A escolha de uma das duas possibilidades dependerá da análise de cada caso.
Nem sempre é possível encaixar um dente sobre o implante em uma única etapa
cirúrgica porque, em alguns casos, isso geraria uma instabilidade no pino metálico
recém-implantado.

02 - A Colocação



As pesquisas mostram que os implantes podem
durar por toda a vida de uma pessoa, desde que o
procedimento tenha sido bem executado e exista
uma higienização adequada. Além disso, é preciso
fazer revisões semestrais, nos primeiros dois anos, e
posteriormente, anuais.

Entretanto, é importante lembrar que nem o dente
natural pode ser permanente, uma vez que sua
durabilidade está diretamente relacionada aos
cuidados por parte do paciente e do dentista. A
taxa de sucesso dos implantes varia entre 90% e
100%, dependendo da localização e da qualidade
do osso onde é colocado.

Assim como os dentes permanentes, os implantes
também podem cair. Nesse caso, a pessoa deve
procurar o dentista o mais rápido possível. Mesmo
no caso de perda de um implante, é possível
colocar outro no mesmo local, o que exigirá um
novo planejamento.

03 - A Manutenção

A taxa de sucesso
dos implantes é
aproximadamente
95%, dependendo
da localização e da
qualidade do osso
onde é colocado.



Possibilidades
Conheça as possibilidades de tratamento
com implantes dentários e veja se você se
enquadra em alguma delas.

01 - Perda de Um Dente
Perder um dente, por qualquer motivo que seja, sempre é traumatizante. Para
aqueles que convivem com esse problema, o implante dentário é a melhor
solução. Um avaliação da estrutura óssea é realizada e caso esteja em
condições ideais, o tratamento é rápido e com grande chance de já sair com
um dente artificial provisório sobre o implante no mesmo dia.

Acima, imagem esquemática ilustrando
um caso de perda de um elemento dental
e abaixo, também esquematicamente, o
implante inserido no local.



Sobre o implante é inserido um conector que receberá
um dente artificial provisório. Quando possível, logo
após a cirurgia. Após 06 meses o dente provisório é então
substituído por uma prótese artificial final.



Existem várias formas de corrigir a perda de um dente, como na imagem acima e à esquerda. Dentre
as várias opções está a "ponte fixa", ilustrada na imagem acima e à direita, onde os dentes vizinhos são
desgastados e é confeccionada uma prótese que fica apoiada nos mesmos, daí o nome de "ponte", o
dente de reposição fica suspenso. O grande problema dessa técnica é a "destruição" de dois dentes que
estão bons, para repor outro.

A grande vantagem do implante é a manutenção dos dentes vizinhos intactos. Uma raiz artificial
(implante) é colocada onde se perdeu o dente, imagem acima e à esquerda. Sobre o implante é
conectado uma pequena peça para receber o dente definitivo.

Nesta imagem acima e à esquerda, é possível ver as raízes dos dentes e também é possível perceber a
presença do implante e da pequena peça que faz a ligação entre ele e o dente artificial.

A perda de um dente gera uma série de problemas, como perda ósse e diminuição da gengiva na
região. Por isso, quanto mais rápido é feito o implante melhor será o resultado.



02 - Perda de
Vários Dentes

Em casos onde há perda de vários dentes,
vários implantes podem ser utilizados.
Também há possibilidade em alguns casos de
utilizar dois implantes para repor, dois ou três
dentes, ou três implantes para quatro dentes,
dentre outras possibilidades.

Imagens esquemáticas ilustrando um caso de
perda de vários dentes. Neste caso, podem ser
utilizados dois implantes para repor os
elementos faltantes.

Alguns casos podem ser resolvidos
dessa forma, mas não são todos.
Cada paciente deve ser avaliado
para que seja determinado a
melhor solução para o seu caso.

Ilustração de um caso em que o paciente
usa uma Prótese Parcial Removível,
conhecida como "ponte" ou "roach" e
sua substituição por implantes dentários
com próteses (dentes artificiais) fixadas
aos implantes.



03 - Perda de Todos os Dentes
Geralmente quem perdeu todos os dentes tende a usar as Próteses Totais, ou
"dentaduras". Esse tipo de prótese já ajudou muita gente e ainda hoje é a solução
para grande parte das pessoas que perderam todos os dentes.

No entanto, elas apresentam inúmeros inconvenientes e atualmente, com a
popularização dos implantes, muitos usuários desse tipo de prótese tem procurado
substituí-las.

A idade, a condição óssea e o custo final
do trabalho devem ser exaustivamente
discutidos para que se faça a melhor
indicação dentro da expectativa de função
e estética do paciente.

As possibilidades são variadas e devem
ser discutidas as vantagens e
desvantagens de cada alternativa, veja a
seguir as opções:



a - Sobredentadura (Overdenture)
Para quem não suporta a idéia de ter uma "dentadura" que fica caindo essa é uma boa
opção. São fixados de dois a quatro implantes e a "dentadura" tem um sistema de encaixe,
sendo possível a sua remoção para higienização. É uma solução rápida de menor custo
melhorando de forma significativa a instabilidade e insegurança com a prótese móvel.

Fixação por pressão (O'ring).

Fixação por pressão (Barra Clip).



b - Prótese Total Fixa Híbrida (Protocolo)
Uma dentadura completa, que reproduz dentes e gengiva e que é aparafusada sobre os
implantes. A dentadura não tem contato com a gengiva e não possui aquela parte que
toca no céu da boca.

A higienização desse tipo de prótese deve ser feita com auxílio de equipamentos e
escovas específicas, pois ela é totalmente fixa e só poderá ser removida pelo dentista.
Portanto, exige uma higienização regular adequada e visitas semestrais periódicas para
sua limpeza e manutenção.



Geralmente, o proce-
dimento é realizado
em sessão única, ou
seja, no mesmo dia
que são instalados os
implantes a Prótese
Total é confeccionada
e posicionada na boca
do paciente.

Quanto a mastigação, logo de início são
liberados os alimentos de consistência
macia e gradualmente os alimentos que
exigem uma mastigação mais forte são
liberados em sua totalidade.

É uma solução rápida e que acaba
definitivamente com os incômodos e
inseguranças de uma prótese móvel.



c - Prótese Tipo protocolo Branemark
(Totalmente Fixa)
Essa solução é a que mais se
aproxima da anatomia natural para
casos onde houve a perda de
todos os dentes. Os dentes
perdidos são substituidos
diretamente por dentes artificiais.

VANTAGENS: estética próxima à natural; conforto para o paciente; manutenção
similar à dos dentes naturais; melhor aceitação psicológica por parte dos pacientes.

Esse tipo de prótese também precisa de higienização feita com auxílio de
equipamentos e escovas específicas, pois ela é totalmente fixa e só poderá ser removida
pelo dentista. Portanto, exige uma higienização regular adequada e visitas semestrais
periódicas para sua limpeza e manutenção.

Um grande número de implantes é necessário para realizar esse procedimento,
geralmente de 8 a 10 implantes que são escolhidos de acordo com a estrutura
óssea presente.

Este tratamento nem sempre devolve uma estética perfeita da gengiva, cada caso
deve ser avaliado para estudo das possibilidades.

Esse tipo de solução
geralmente é viável
para quem perdeu

pouca estrututa óssea.



Ter dentes saudáveis contribui para uma aparência
agradável, e o seu sorriso é o nosso cartão de visita.

Os dentes são fundamentais para uma boa mastigação.
Essa mastigação tritura os alimentos permitindo-nos
extrair os nutrientes responsáveis pela saúde de todo
nosso corpo, logo,

saúde começa
pela boca.




