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GUIA DO PACIENTE

Implantando
Felicidade

Quanto tempo dura o
tratamento?

A importância dos dentes vai muito além
das funções básicas como a mastigação e a

Normalmente, a
osseointegração leva de
quatro a cinco meses
com
o
implante
instalado na região da
mandíbula e de cinco a
seis meses na região da
maxila.
Vale ressaltar que esse
tipo
de
tratamento
varia de paciente para
paciente. Não existe

articulação da fala. Uma pessoa com um sorriso
bonito se relaciona melhor, tem uma vida
social mais ativa e melhores oportunidades no
mercado de trabalho. Por isso, a reabilitação
oral é fundamental para a qualidade de vida,
saúde e auto-estima das pessoas.

O implante dentário é considerado
a melhor reabilitação oral
O que são implantes dentais?

O implante é um pequeno parafuso de titânio colocado no interior
dos ossos da boca afim de substituir raízes dentais perdidas.
Através dele é possível confeccionar uma prótese que traz ao
paciente restabelecimento da mastigação e da estética.

Quem pode fazer implantes?

Pessoas com ausência de um ou mais dentes; dificuldade
ao mastigar alimentos; prótese desconfortável e inadequada
esteticamente; falta de estabilidade e retenção na prótese
removível.
É recomendado que o paciente tenha acima de 16 anos para
que o crescimento maxilar esteja completo.
Outro fator que deve ser avaliado pelo dentista é a quantidade
e qualidade do osso da mandíbula e da maxila.

Benefícios dos implantes dentais
•
•
•
•

Dispensa o desgaste dos dentes vizinhos
É o mais próximo da raiz natural
Proporciona estabilidade segura às próteses
Pode impedir a perda do osso

A colocação do implante é dolorida?

O procedimento é indolor e pode ser considerado muito simples.
Os avanços tecnológicos dos tratamentos contribuem para que
os pacientes sintam-se seguros para realizar todos os processos
na colocação do implante.

uma regra.

Como é o dia-a-dia pós-cirurgia?

O paciente deve evitar alimentos duros que exijam movimentos
mastigatórios intensos. Porém, após dois dias a alimentação
pode voltar ao normal.
Quanto ao trabalho, a pessoa pode exercer suas funções
normalmente após a cirurgia.

O tratamento é muito caro?

Com as novas técnicas e avanços em produtos, o valor foi
reduzido e tornou-se acessível a todas as classes sociais. O
custo varia de acordo com a quantidade de implantes e o tipo
de prótese. A relação custo x benefício é muito vantajosa, pois
trata-se de um investimento seguro, permanente e que melhora
expressivamente a qualidade de vida.
Dicas para uma boa higiene bucal
A escovação correta é indispensável para uma dentição
saudável, pois remove a placa bacteriana, que é a principal
responsável por cáries e doenças periodontais.
O uso de fio dental na remoção da placa bacteriana completa
e potencializa a limpeza diária, pois alcança espaços entre os
dentes que as cerdas da escova normalmente não alcançam.

