
IMPLANTES DENTÁRIOS – ORIENTAÇÕES

Para realização do implante dentário é necessário que o paciente seja 

submetido a duas fases de tratamento: fase Cirúrgica e fase Protética.

FASE CIRÚRGICA

Como o próprio nome diz, o paciente é submetido a uma cirurgia na qual 

é introduzido no osso um parafuso de titânio, rosqueável. 

 

 

Este parafuso de titânio, chamado de implante, deverá permanecer, em 

média de 5 a 6 meses, submerso (em baixo da gengiva).

Durante este tempo, sofre um processo chamado de osseointegração, o 

qual é responsável pela sua fixação ao osso.



FASE PROTÉTICA
 

Corresponde à confecção da prótese (dente). Inicia em 5 ou 6 meses 

após a fase de instalação do parafuso de implante dentro do osso. 

Outra informações:

O parafuso  de titânio  tem na sua  composição,  em média,  99,7% de 

titânio, o qual é totalmente biocompatível, eliminando possibilidade de rejeição 

do organismo a este material.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Antes de realizar o implante, há necessidade que o paciente seja avaliado 

pelo cirurgião-dentista, quando então serão examinados e solicitados exames 



complementares como, por exemplo, a radiografia panorâmica.

Para o sucesso do implante há necessidade que o paciente esteja em 

boas condições de saúde.

Pacientes  com  distúrbios  sistêmicos  em  sua  saúde,  como  diabéticos, 

hipertensos,  doenças  autoimunes,  como  por  exemplo  lúpus  eritematoso  e 

outras,  hemofílicos,  reumatosos,  etc,  deverão  estar  com  a  sua  saúde 

controlada, e, somente após parecer médico, iniciar o tratamento.

A  doença  periodontal  ativa  contra  indica  a  instalação  de  implantes. 

Nestes casos, esta doença deverá ser tratada e controlada previamente e o 

implante só poderá ser instalado quando a infecção estiver sob controle, sem 

atividade da doença. 

A correta higienização da área ao redor do(s) implante(s) é primordial 

para  a  manutenção  da  saúde periodontal  e  dos  próprios  implantes.  A  não 

observação e  cumprimento deste critério  é  a  principal  causa da perda  dos 

implantes. A infecção perimplantar é chamada de Peri-implantite.

O fumo é um dos principais fatores que levam ao insucesso no processo 

de  osseointegração  (a  fixação  do  implante  no  osso).  O  paciente  tabagista 

(fumante) deve estar ciente que se permanecer com esse hábito, pode levar ao 

insucesso do tratamento, acarretando a perda do implante. 

Pacientes  com  hábitos  de  apertar  ou  ranger  os  dentes  (bruxismo) 

deverão realizar  um tratamento especializado para  controle  destes  hábitos, 

tendo em vista que a sobrecarga oclusal nos implantes pode acarretar sérios 

problemas na sua estabilidade e dos componentes protéticos.  Estes tipos de 

hábitos contraindicam a colocação do implante.

O paciente que foi submetido ao tratamento e o implante não se fixou no 

osso (osseointegrou), deve ser reavaliado pelo cirurgião dentista que o operou, 

para que verifique se é possível ou não refazer o  tratamento do implante. 


