Tudo que você
precisar saber sobre

Implantes
Dentários

Implantes Dentários

(Implantes Osseointegrados)
são dispositivos semelhantes a pinos ou parafusos de titânio que
substituem a raiz de um elemento dentário perdido. O titânio é um
material nobre, muito bem aceito pelo organismo e com alto índice
de biocompatibilidade.
Sorrir sem nenhum tipo de vergonha e mastigar de forma adequada são benefícios reais de pacientes que se submetem a esse
tipo de tratamento.

Os implantes dentários
podem sofrer rejeição?
Não existe a possibilidade de rejeição dos implantes, uma vez que o titânio é um material
nobre e biocompatível. O que pode ocorrer é a
perda do implante devido problemas orgânicos
do paciente, problemas na cirurgia ou qualidade
óssea inadequada.

Resumidamente, o paciente comparece a uma consulta
inicial onde são solicitados exames, realizado inventário de
saúde do paciente e tomada de fotografias, explicado o
tratamento e então realizado um planejamento detalhado.
A cirurgia é então agendada e instalados os implantes. À partir da instalação, aguarda-se o período de
osseointegração (fenômeno em que o implante se une ao
osso). Um estimativa desse tempo seria no maxilar superior em média de 06 meses e inferior em média de 04
meses.
Após esse tempo, é realizada a prótese sobre o implante
(onde se instala a coroa).

Como é realizado
o tratamento com
implantes dentários ?

Para realizarmos de forma efetiva o tratamento, devemos seguir os seguintes
passos:

4. Período de
Osseointegração

1. Consulta inicial

5. Prótese
sobre implante

2. Planejamento

3. Instalação dos
implantes

6. Manutenção

Os implantes importados são
melhores que os nacionais ?

Existem ótimas marcas nacionais e ótimas marcas
importadas. O mais importante é que dentro dessas
marcas de excelência, seja selecionado o implante
correto para cada necessidade.

6.

O tratamento com implantes
dentários tem 100% de chance
de dar certo ?

O tratamento com implantes dentários é altamente
complexo e com resultados muito favoráveis quando
bem planejado e realizado. Obviamente, não podemos dentro das ciências de saúde afirmar que existe
100% de chance de dar certo. Pesquisas recentes
apontam um índice de sucesso de 98%.

Dói colocar

implantes?
A maioria dos pacientes não relata dor, apenas o desconforto próprio
gerado por ser um procedimento cirúrgico. O pós-operatório também é
muito bem tolerado sem grandes expectativas dolorosas. A anestesia é
local (podendo também ser utilizada anestesia local eletrônica ou até
mesmo anestesia geral - ambiente hospitalar) , e uma série de medicamentos é prescrita antes e após o procedimento.

É possível colocar os
implantes e as coroas
no mesmo momento?
Em alguns casos, quando existe
indicação precisa e criteriosa, é
possível sim instalar os implantes e
a coroa no mesmo momento. O
nome dessa técnica é “Implantes
com Carga Imediata”.

Eu não tenho dente nenhum, uso uma
dentadura e gostaria de fazer implantes.
O que pode ser feito no meu caso?
Preciso implantar todos os dentes?
Para pacientes que não possuem nenhum dente
(edêntulos) o mais indicado é realizar um tipo específico de tratamento conhecido como “Protocolo”.
O “Protocolo" é a instalação de 04 à 06
implantes (varia de acordo com o estudo do caso) e
sobre estes implantes é confeccionada uma prótese
contendo todos os dentes. Vale explicar que essa
prótese é diferente de uma dentadura, uma vez que
ele é fixa e travada nos implantes e não possui a
região do céu da boca.

Perdi os dentes muito jovem ou por
algum motivo de saúde não tenho osso.
Posso fazer implantes osseointegrados?
Para se realizar a instalação de implantes dentários
com segurança, é necessário que se tenha uma disponibilidade óssea mínima para isso.
Com as técnicas de Regeneração Óssea
atuais, existem vários métodos de se conseguir
esta reposição.
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