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O que é Implante
Osseointegrado

Implante é  um cilindro
confeccionado de titânio, que
através de uma cirurgia é
colocado no tecido ósseo,
funcionando como se fosse
uma raiz artificial e como um
pilar para instalação de uma
coroa dental que deve ter o
aspecto de dente natural e é
fixado sobre o implante ou
parafusado no implante. 



Além de substiruirem os dentes
perdidos, melhora a função mastigatória,
a estética e a fala, tornando o indivíduo
mais confiante de si.
A intervenção cirúrgica é apenas no local
do dente ausente, sem necessidade de
desgaste dos outros dentes, como ocorre
na prótese fixa.
Além desses fatores, os implantes
podem ser considerados uma forma
mais permanente de reabilitação.

Vantagens dos 
Implantes
Dentários



São considerados mais confortáveis do
que próteses removíveis ou as
dentaduras.
Os implantes podem suportar a
colocação de dentes artificiais da
mesma maneira que as raízes naturais.
Oferecem uma alternativa para
dentaduras que deslocam, causam dor
ou produzem estalidos.
Permitem melhor mastigação dos
alimentos e maior confiança no falar e
no sorrir. Nos casos realmente
indicados, a porcentagem de sucesso é
superior a 90 %.

Vantagens dos 
Implantes
Dentários



Cuidados com os implantes

Os implantes requerem os
mesmos cuidados básicos que
temos com os naturais, ou seja:
saúde do paciente, escovação
adequada e uso diário de fio
dental, bochechos com solução
anti-séptico diário, cumprir
rigorosamente as instruções do
dentista específico ao seu caso e
visitas periódicas ao dentista a
cada 6 meses.



Implante com
carga imediataTécnica pela qual se colocam

próteses imediatamente
após a cirurgia ou poucos
dias depois da instalação do
implante.  As próteses
utilizadas na carga imediata
são temporárias e devem ser
substituídas após algum
tempo.



Implante com
cirurgia guiadaÉ uma técnica em que os

implantes dentários são
instalados de uma forma
menos traumática e na
maioria dos casos não há
cortes na gengiva
proporcionando uma boa
recuperação.



Aqui não entramos em critérios técnicos,
passamos somente em caráter informativo as
suas prováveis necessidades.
Isso definitivamente é o mais importante.
No entanto, nós estamos totalmente a disposição
para esclarecer suas dúvidas. Por isso sugiro que
nos envie uma mensagem para o nosso
whatsapp ou ligue, será um prazer fazer parte das
suas conquistas.
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