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Introdução 

Sorrir
pra vida,
sempre!
Ter um sorriso com dentes bonitos e saudáveis 
deixou de ser algo para poucos e hoje é possível 
para muita gente. Um exemplo é o implante 
dentário, correção que tem feito muitos pacientes 
sorrirem mais para a vida, com mais alegria, beleza 
e saúde. Vamos conhecer agora o método? A Mr. 
Clean criou este guia para te explicar o assunto, 
vem com a gente! 
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Como
funcionam
os implantes
dentários
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Como funcionam os
implantes dentários

Implantes funcionam como 
“raízes artificiais” colocadas 
na mandíbula ou maxila. São 
suportes ou estruturas de 
metal fixados no osso maxilar 
da gengiva para receber os 
dentes substitutos. Não é toda 
pessoa que deve e pode ter 
implante. Ele é recomendado 
para aqueles que não têm um 
ou mais dentes, entretanto o 
paciente precisa estar com a 
saúde geral boa e ter 
quantidade e qualidade óssea 
suficiente para receber os 
pinos metálicos. 

Casos em que ele é uma 
ótima solução: quem 
não tem confiança ao 
falar ou sorrir por causa 
da falta de um ou mais 
dentes; quando a 
prótese (fixa ou total) 
deixa a mastigação 
errada; se há risco de 
perda dos dentes devido 
doenças na gengiva; 
para dentadura (prótese 
total) ou parcial (roach) 
solta; se ocorrem 
fraturas envolvendo a 
raiz do dente. 
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costuma
usar? 



Como funcionam os
implantes dentários

Os pinos de um implante odontológico 
são feitos de titânio (parecem parafusos)  
comercialmente puro, ou outro material 
compatível com o corpo humano. Por 
serem estéreis e testados por cientistas, 
os implantes são peças que o organismo 
aceita, não há rejeição. Raramente ocorre 
insucesso no tratamento.

Os riscos para um implante feito 
corretamente, do início ao fim por 
ambas as partes (dentista e paciente), 
são mínimos. O procedimento de 
colocação do implante é talvez mais 
tranquilo que outros procedimentos, e a 
maioria dos pacientes não sentem 
incômodos fortes no pós-operatório.

De que material
ele é feito?
Existem riscos
e rejeições
no seu uso? 

incômodos fortes no pós-operatório.
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Como funcionam os
implantes dentários

Hoje em dia o procedimento ficou mais fácil de ser feito devido sua 
popularização. À medida que a sociedade envelheceu com as melhores 
condições de vida que surgiram, a procura por implantes aumentou, afinal eles 
são melhores que dentaduras ou próteses parciais removíveis por oferecerem 
resultados estéticos e funcionais mais agradáveis. 

E o custo-benefício não para na facilidade de pagamento: quem tem implante e 
cuida direito, consegue que as peças durem por cerca de 15 anos (dependendo, 
até mais), o que indica que não será uma troca recorrente para a pessoa. Já a 
durabilidade da prótese varia de acordo com o material no qual ela é feita 
(porcelana, resina ou cerâmica) e o cuidado que ela recebe do paciente - mais 
adiante vamos dar dicas sobre isso. 
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Por que o tratamento
ficou popular? E sobre a
durabilidade dele, qual é? 
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Quais são os tipos de
implante disponíveis

Como é um tratamento relacionado à saúde bucal do 
paciente, o certo é que o dentista diga qual é a melhor 
opção para o quadro clínico dele. O implante unitário é 
ótimo para substituir o dente perdido e, dependendo do 
caso, ele pode ser implantado logo após a extração do 
dente que estava comprometido.

A opção overdenture é uma espécie 
de “dentadura” a ser afixada na 
parte superior, inferior (ou em 
ambas) para dar mais estabilidade 
ao sorriso, transformando a estética 
e funcionalidade da mordida - é 
ideal para as pessoas que perderam 
todos os dentes ou que sofrem com 
dentadura solta. 

Opções de acordo
com a necessidade
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Quais são os tipos de
implante disponíveis

Certos pacientes já nasceram com 
quantidade e qualidade suficiente de 

osso nos maxilares e assim podem 
receber implantes e dentes no mesmo 
dia em que é feita a cirurgia. É o que 

chamamos de implante de carga 
imediata, e são poucas pessoas que 

podem. Nós, dentistas, achamos mais 
seguro esperar que a cicatrização 

ocorra por completo - geralmente o 
período de espera é de 4 a 6 meses, 

podendo variar. 
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Nos casos em que o paciente não possui 
dente nenhum e não se adaptou de forma 
alguma com a dentadura, ela fica muito 
solta, incomodando, atrapalhando a fala 
ou mastigação, o protocolo é a solução. 

período de espera é de 4 a 6 meses, 
podendo variar. 



Quais são os tipos de
implante disponíveis

Para os pacientes que possuem 
médios ou grandes espaços sem 
dentes, pode ser feita a 
substituição das próteses fixas 
(pontes) ou removíveis (roach) por 
implante odontológico. 
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Substituição
da ponte fixa
e roach para
implante



Está comprovado: os 
implantes dentários são 
muito mais modernos e 

eficientes, dão  confiança e 
bem-estar para quem tem. 
Eles deixam a dentadura 
estável e fixa, repondo os 

dentes da boca .

Quais são os tipos de
implante disponíveis

Diferença de
implante (protocolo)
para prótese móvel
(dentadura)
Quando hoje os pacientes 
perguntam qual método é mais 
vantajoso, a gente sempre 
explica que é o implante. Isso 
porque as próteses não 
substituem dentes ausentes ou 
em má estado, elas apenas 
preenchem o sorriso sem dar 
conforto ao paciente. Próteses 
precisam ficar de molho à noite, 
exigem adesivos para ficarem 
fixas e podem sair durante uma 
conversa ou refeição. 10



Quais são os tipos de
implante disponíveis
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Ele é a etapa inicial do tratamento. 
Nele o dentista analisa quais são 
os objetivos que o paciente possui, 
verificando o que é viável e 
saudável de ser feito. Juntos, em 
uma conversa bem franca de 
ambas as partes, é definido como 
será o implante. E aí começam as 
visitas regulares à clínica para 
fazer os procedimentos. 

Planejamento,
não importa
o tipo



Quais são os tipos de
implante disponíveis
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Como falamos que poucas pessoas 
podem receber o implante de carga 
imediata, quem não pode precisa ter 
calma. É cuidar todos os dias da 
saúde bucal, seguir as orientações 
passadas durante cada ida ao 
dentista e focar no sucesso do 
tratamento, só assim tudo dará certo.

Cautela para
o implante
ter sucesso



Agradecemos sua leitura e
reforçamos nosso convite para
vir conhecer a nossa equipe! 

odontologiaesaudebh.com.br
Rua dos Tupis, 38 - Conj. 802 - Centro - Belo Horizonte MG 

(31) 3224-7378 / (31) 9 8623-9711 (whatsapp) / (31) 3284-3223 contato@odontologiaesaudebh.com.br 
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