
Como pioneira e líder em inovação na odontologia restauradora 
e estética, a Nobel Biocare oferece aos profissionais implantes e 

soluções protéticas que estão em conformidade com os mais elevados 
padrões científicos. A utilização de todos os produtos da marca foi 

autorizada pela U.S. Food and Drug Administration (FDA), pela 
Anvisa e por outras autoridades de saúde regionais e locais.

Todos os produtos Nobel Biocare passam por rigoroso controle de 
qualidade e exaustivos testes antes de serem comercializados ou 
fornecidos ao seu dentista. No interesse de nossos os pacientes, a 
eficácia de todos os nossos produtos é testada cientificamente. 

A Nobel Biocare tem mais de 60 anos de experiência em pesquisa 
odontológica e disponibiliza para o público todos os dados relevantes 
sobre seus produtos e técnicas. Nossa recomendação aos pacientes 

com indicação de tratamento com implantes é que sempre escolham 
produtos testados e comprovados.

GARANTIA DE QUALIDADE DA NOBEL BIOCARE



Dentes saudáveis, belos e com aspecto natural oferecem não 
apenas boa aparência - são elementos de autoconfiança e de 
qualidade de vida.

A perda ou quebra de um dente já produz impacto sobre o 
cotidiano e a autoestima, além de afetar a capacidade de 
usufruir de uma boa alimentação.

A Odontologia moderna desenvolveu uma variedade de 
formas para restaurar ou substituir dentes danificados ou 
perdidos.

Hoje, dentes individuais ou até arcadas inteiras podem ser 
substituídos de forma a recuperar a aparência natural e a 
completa funcionalidade.

Modernas tecnologias e materiais, somadas à técnica dos 
profissionais nos consultórios, ajudam milhares de pessoas a 
melhorar suas vidas.

Este livreto foi criado para ajudá-lo a saber mais sobre as 
várias opções disponíveis e planejar sua reconquista de um 
sorriso natural e confiante.

Aviso importante

As informações contidas neste livreto destinam-se a fornecer 
uma visão geral do tratamento de rotina com coroas e 
implantes. Os planos de tratamento que envolvem implantes 
dentários são exclusivos para cada pessoa. Tempo, custos e 
prestação de cuidados de saúde serão personalizados, para 
adequarem-se à situação individual de cada paciente. Cada 
cirurgião-dentista terá suas próprias preferências com relação 
à forma como cada tratamento em particular será realizado 
e poderá sugerir alternativas ou variações que não estejam 
eventualmente apresentados neste livreto.

ENTREGUE A VOCÊ 
POR SEU DENTISTA.
APOIADO PELA NOBEL BIOCARE.

SORRISO
E QUALIDADE 
DE VIDA
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Implantes dentários são raízes artificiais que atuam como 
substitutos para dentes ausentes. Estudos demonstram 
que as superfícies biocompatíveis dos implantes dentários 
estimulam a fusão do implante com o osso. Quando isso 
acontece, a coroa, ponte ou substituição completa dos dentes, 
pode ser fixada no implante (ou nos implantes, conforme for 
o caso), proporcionando a função e a aparência dos dentes 
naturais.

O QUE
É UM IMPLANTE?
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Dentes ausentes

É importante saber que cada espaço em sua arcada 
dentária é um problema em potencial para sua saúde oral 
a longo prazo. Um único dente em falta pode provocar, em 
último caso, a perda de outros dentes e até uma alteração 
permanente na aparência de seu rosto. Por isso, é importante 
substituir dentes ausentes.

Um dente pode ser perdido por várias razões - acidentes 
ou doenças e até falta de cuidados adequados. E as 
consequências dessa perda podem ter impacto imediato na 
qualidade de vida das pessoas. 

Uma reação em cadeia

A longo prazo, um dente ausente pode originar danos ainda 
mais importantes: os dentes adjacentes podem migrar para 
o espaço do dente perdido, e os localizados na arcada oposta 
podem movimentar-se também em função desse espaço.

Outro fator de longo prazo é a reabsorção ou redução 
óssea, que pode enfraquecer os dentes adjacentes, podendo 
levá-los à queda. Como se vê, um único dente perdido pode 
desencadear uma série de eventos que, se não tratados, pode 
produzir danos irreversíveis.

Dores de cabeça ou enxaquecas

Muitas vezes os dentes em falta afetam o posicionamento 
dos demais dentes saudáveis, levando a um desajuste entre 
a arcada superior e inferior que, por sua vez, pode levar à 
rigidez muscular e das articulações, o que pode provocar 
dores frequentemente. A restauração dos dentes em falta 
possibilita o alívio destes sintomas.

Isso pode ser solucionado. Sorria!

Felizmente, a Odontologia moderna coloca nas 
mãos de seu dentista um elenco de soluções 
que podem controlar a situação já no início, 
restaurando sua saúde oral. Substituir um 
dente ausente é uma decisão que recupera sua 
qualidade de vida e sua autoconfiança.

Dentes como os seus
As coroas e pontes dentárias 
são dentes produzidos individualmente, para você, atendendo 
às suas necessidades pessoais. É o conjunto do elemento 
protético com o implante integrado ao osso que constitui 
seu novo dente - seja ele único ou até mesmo uma 
arcada inteira.

Milhões de implantes são realizados, todos os 
anos, em pacientes de todo o mundo. A elevada 
taxa de sucesso e a satisfação com os resultados 
estéticos e funcionais fazem com que esse 
número cresça continuamente.
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Os implantes podem ser utilizados para 
todos os tipos de reabilitação oral. Ao 
contrário das pontes tradicionais, uma 
restauração unitária com implante 
substitui um dente ausente sem a 
necessidade de desgastar os dentes 
adjacentes. As pontes ancoradas em 
implantes são independentes e não 
precisam de apoio em outros dentes. Além 
disso, a fixação de uma restauração parcial 
sobre implantes dispensa a necessidade 
de elementos de fixação menos estéticos, 
como os grampos metálicos.

Soluções feitas para durar

Qualquer que seja a causa da perda do 
dente, os implantes dentários são uma 
solução simples, comprovada e duradoura 
para a reabilitação dos dentes. Qualquer 
pessoa que tenha um ou mais dentes 
ausentes (devido a lesões, acidentes ou 
cáries) pode receber implantes dentários, 
sem limite de idade. 

O fator decisivo é que o osso não esteja 
em crescimento e que exista osso saudável 
em quantidade suficiente para permitir a 
instalação do implante. E, se a quantidade 
de osso não for adequada, sempre é 
possível reconstruí-lo.

Existem fatores que podem interferir no 
processo de integração do implante e de 
seu sucesso a longo prazo. O dentista 
analisará condições como consumo elevado 
de álcool, tabagismo, diabetes e outras 
condições clínicas para tomar a decisão 
mais adequada. Pessoas que rangem os 
dentes durante o sono também devem ser 
analisadas.

  Funcionalidade de dentes naturais

Há muito tempo a Odontologia oferece a reabilitação de 
dentes. Só após o surgimento dos implantes dentários, 
porém, é que os pacientes puderam obter restaurações que 
possibilitam a real sensação, função e aparência de dentes 
naturais.

  Alternativas

As modernas restaurações dentárias podem ser suportadas 
pelos dentes naturais restantes, por implantes dentários ou 
pela combinação das duas opções. Converse com seu dentista 
sobre a alternativa mais adequada para o seu caso.

  Materiais

O titânio puro é o material mais adequado para os implantes, 
porque é biocompatível e não desencadeia reações alérgicas.

As próteses são oferecidas, hoje, em diversos materiais. 
As restaurações protéticas em material cerâmico são 
biocompatíveis e eliminam a sensibilidade à temperatura.

UM IMPLANTE
É UMA SOLUÇÃO 
PARA MIM?

AS VANTAGENS 
DE RESTAURAR 
SEUS DENTES
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  São uma solução comprovada e bem-sucedida

Os implantes dentários são reconhecidos em todo o mundo 
como o método mais bem-sucedido de substituição de dentes 
ausentes. Instalados por dentistas especialmente treinados, 
os implantes e as soluções protéticas modernas são difíceis de 
distinguir dos dentes naturais. Além disso, com implantes não 
é necessário comprometer os dentes saudáveis adjacentes.

  Mantêm aparência jovem e saudável

Uma das vantagens mais importantes dos implantes 
dentários é seu papel na manutenção do osso natural. 
Com a ausência de um ou mais dentes, os ossos começam 
um processo de reabsorção; a perda óssea significativa 
pode causar a mudança dos contornos do rosto, causando 
lábios enrugados e afundamento da boca e do queixo. A 
presença dos implantes pode ajudar a neutralizar esse efeito, 
estimulando o crescimento ósseo. Com isso, o rosto do 
paciente pode manter uma aparência mais jovem e saudável.

  Preservam os dentes naturais

As pontes dentárias convencionais demandam ancoramento 
nos dentes adjacentes que, muitas vezes, precisam ser 
desgastados. Os implantes dentários eliminam essa 
necessidade, permitindo que os demais dentes mantenham-se 
íntegros e saudáveis.

  São soluções confortáveis e duradouras

As modernas soluções protéticas são muito mais estáveis, 
confortáveis e funcionais que as próteses convencionais. E as 
próteses sobre implantes são muito mais duráveis. Além disso, 
com o uso dos materiais biocompatíveis, a tolerância ao uso 
é muito maior. Com boa higiene oral e cuidados adequados, 
uma solução protética irá durar muitos anos. Um implante 
dentário pode durar até mesmo a vida inteira.

AS VANTAGENS 
DOS IMPLANTES
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  Proporcionam segurança e retenção estável

As soluções protéticas suportadas por implantes têm uma 
retenção estável que possibilita resistência, confiabilidade 
e durabilidade semelhantes às dos dentes naturais. Os 
elementos protéticos são firmemente ancorados aos 
implantes dentários integrados ao osso; isso elimina muitos 
dos problemas encontrados nas próteses convencionais, 
como ajuste ruim, irritação na gengiva, pontos de pressão, 
dificuldades para falar e prejuízo do paladar. O resultado é 
uma solução esteticamente confortável, confiável e livre de 
estresse.

08



O primeiro passo, indispensável, é um 
detalhado exame de suas condições 
físicas. É essencial que a gengiva e o 
osso não estejam inflamados e que 
os dentes não estejam cariados. Se 
necessário, esses casos devem ser 
tratados previamente.
Durante o diagnóstico, o dentista 
avaliará a quantidade e a qualidade 
óssea. Se for necessário, pode ser 
preciso fazer a reconstrução óssea.

A instalação pode ser realizada 
rapidamente e, devido ao uso da 
anestesia local, é relativamente indolor. 

A etapa final do tratamento é a 
instalação dos novos dentes definitivos. 
Em alguns casos, o seu dentista 
poderá fazer isso imediatamente, 
mas na  maioria deles, será instalado 
um dente provisório. Enquanto isso, 
a prótese definitiva é produzida. Os 
dentes são criados individualmente, de 
forma personalizada, respeitando as 
características do paciente, de forma a 
apresentarem o aspecto mais natural 
possível.
Uma vez ocorrida a integração do 
implante, essas novas coroas ou pontes 
personalizadas são fixadas utilizando 
cimentação ou pequenos parafusos.

COMO É REALIZADO 
O IMPLANTE?

De modo geral, a integração dos 
implantes ocorre sem problemas 
e rapidamente, assim como os 
desconfortos. Eventualmente, em 
algumas pessoas, a integração óssea 
pode demorar até um ano.

Os implantes dentários são realizados de acordo com um 
plano de tratamento, criado por seu dentista em função 
da sua situação clínica. Em casos ideais, um implante pode 
ser colocado em uma única sessão que, dependendo do 
procedimento, deve demorar em média de uma a duas horas.

Depois disso, o implante precisa de um tempo para integrar-se 
ao osso. Quanto melhor for a qualidade do osso - e sua situação 
de saúde - melhores serão as condições e menor o tempo de 
tratamento.

Em diversos casos, dependendo da situação clínica, o dentista 
pode instalar uma prótese provisória, enquanto acontece a 
integração do implante. Assim que essa integração esteja 
concluída, a prótese final pode ser instalada.

UMA SOLUÇÃO 
PARA CADA 
CASO

DIAGNÓSTICO E 
PLANEJAMENTO

INSTALAÇÃO
DO IMPLANTE

INTEGRAÇÃO 
BIOLÓGICA

DENTES 
DEFINITIVOS
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COMPLICAÇÕES 
E RISCOS

CUIDADOS E
DURABILIDADE

As modernas técnicas e materiais utilizados nos implantes, e 
um procedimento cuidadoso e bem planejado, fazem com que 
os tratamentos protéticos ou de implantes aconteçam com 
risco mínimo.

Mas os implantes dentários são procedimentos cirúrgicos e, 
como tal, sempre estarão associados a um certo risco. A dor 
e o inchaço que possam ocorrer normalmente desaparecerão 
em poucos dias. Periodontite, má higiene oral, cicatrização 
inadequada de ferimentos, tabagismo ou doenças sistêmicas 
sérias (como o diabetes, por exemplo) são fatores de risco que 
podem ser contraindicações para implantes dentários.

Seu dentista poderá fornecer informações detalhadas sobre 
todas as potenciais complicações e riscos.

A durabilidade de seus novos dentes e implantes depende em 
muito do cuidado que o paciente lhes der. Com boa higiene 
oral, cuidados em casa e exames regulares com seu dentista, 
seu implante irá durar muitos anos, possivelmente uma vida.

Restauração de um dente danificado

QUAL É A SOLUÇÃO 
PARA VOCÊ?
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Coroa sobre dente natural

Um dente danificado ou destruído pode ser restaurado por 
meio da instalação de uma coroa dentária. Para isso, o dente 
original é desgastado de maneira a permitir a colocação de 
uma nova coroa, apoiada na estrutura saudável restante 
do dente original. Assim, a nova coroa conta com o alicerce 
natural e forte.

Substituição de dente ausente

No caso de um único dente ausente, a solução ideal é a 
colocação de uma coroa dentária sobre um implante. 

Um implante integrado ao osso funciona como alicerce para a 
coroa dentária.

A coroa corresponderá, em tonalidade e contorno, aos seus 
dentes naturais.
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A perda de todos os dentes pode ter efeitos graves na 
qualidade de vida e no aspecto de uma pessoa, deixando-a 
com aparência mais velha do que ela realmente é. Além 
disso, há impacto sobre a forma da alimentação e sobre a 
autoestima.

As soluções convencionais, com próteses removíveis, 
demandam a adaptação da base da prótese à gengiva, por 
meio de uma adesivo dentário. O sucesso dessas soluções 
depende, em grande parte, da quantidade residual de ossos 
e tecidos moles na região em que a prótese se apoia. A 
existência de folga na fixação da prótese produz redução da 
capacidade mastigatória, levando a uma dieta desequilibrada 
e má digestão, além de muito desconforto.

A perda óssea pode continuar evoluindo, levando a uma 
progressiva diminuição da funcionalidade da prótese. Além 
disso, quando a prótese cobre o palato, ocorre muitas vezes a 
redução da sensação de paladar.

A utilização de uma prótese completa, suportada por 
implantes, terá a aparência e a funcionalidade de dentes 
naturais. Muitos pacientes afirmam que a maior vantagem 
das próteses dentárias sobre implantes é a recuperação da 
autoestima. Eles conseguem comer, falar e rir de maneira 
desinibida e natural.

Outro grande benefício é o desaparecimento das dificuldades 
desagradáveis relacionadas às próteses dentárias 
convencionais, como a adaptação inadequada e os incômodos 
adesivos. Próteses bem adaptadas proporcionam melhor 
aparência e mais qualidade de vida.

SUBSTITUIÇÃO 
DE DENTES 
EM CASOS 
DE AUSÊNCIA 
TOTAL

Substituir um dente ausente por uma prótese apoiada em 
implante é uma solução definitiva, que não compromete os 
demais dentes saudáveis e evita o risco de perda óssea, que 
pode comprometer os dentes adjacentes.

Substituição de vários dentes ausentes

Ponte sobre dentes naturais

Quando há ausência de dois ou mais dentes, uma solução a 
longo prazo é uma ponte cimentada sobre os dentes naturais 
saudáveis adjacentes, que são desgastados para servirem de 
suporte aos novos dentes.

Ponte sobre implantes

Nesta alternativa, a ponte é ancorada sobre implantes 
integrados ao osso. Além do resultado esteticamente 
agradável e da grande durabilidade dos implantes, há as 
vantagens de que não será necessário desgastar dentes 
saudáveis para servirem como suporte e os implantes 
contribuem para prevenir a continuação da perda óssea.
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O CONCEITO 
ALL-ON-4®
O conceito de tratamento All-on-4® é uma solução de 
implantes dentários, desenvolvida com apoio da Nobel 
Biocare, concebida especialmente para pessoas com maxilares 
e mandíbulas sem dentes ou com dentição muito deteriorada.

Com a utilização de apenas quatro implantes dentários, o 
conceito All-on-4® oferece um conjunto fixo, funcional e estável 
de dentes provisórios no mesmo dia, para pacientes com as 
condições adequadas.

Prótese removível sobre implantes

Nesse caso, uma prótese removível é fixada em dois ou 
mais implantes, utilizando âncoras mecânicas, que fixam a 
prótese de forma muito segura. Uma prótese suportada por 
implantes tem função e aparência bastante similares às dos 
dentes reais. Uma vantagem é a preservação do paladar, 
pois o palato (o chamado “céu da boca”) não é coberto pela 
prótese de acrílico. Além disso, a prótese pode ser retirada 
para limpeza.

Prótese aparafusada sobre implantes

Nesse caso, uma prótese é fixada sobre quatro ou mais 
implantes. A gengiva permanece livre e, por isso, o paladar é 
mantido. As pontes aparafusadas permitem que os dentes 
funcionem sem restrições.

Prótese removível sobre uma barra de implantes

Uma barra é apoiada em dois ou mais implantes e, nessa 
barra, é fixada a prótese removível. Oferece retenção 
bastante segura e tem as mesmas vantagens do sistema 
anterior.
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1. Quando são utilizadas 
soluções protéticas?

As soluções protéticas são 
usadas para substituir 
dentes danificados ou 
ausentes. Novas coroas ou 
pontes são especialmente 
produzidas para cada caso e 
são suportadas pelos dentes 
saudáveis adjacentes ou por 
implantes. Existem soluções 
protéticas para dentes 
únicos, vários dentes ou 
para arcadas inteiras.

2. O que é um implante?

Os implantes dentários 
são como raízes artificiais, 
ancoradas no osso, que 
suportam próteses móveis 
ou fixas.

3. Quando os implantes são 
recomendados?

Em praticamente todas 
as situações de perdas 
dentárias - seja de um 
dente, vários dentes ou 
todos os dentes. Existem 
diversas modalidades de 
tratamentos e soluções 
com implantes, que podem 
contemplar qualquer 
situação do paciente. O 
dentista irá aconselhar o 
paciente sobre o tipo de 

O QUE É 
IMPORTANTE 
SABER:

tratamento que seja mais 
adequado.

4. Por que usar um 
implante?

O implante dentário, 
substituindo a raiz original 
do dente perdido, assegura 
que o osso se mantenha 
funcional e ajuda a prevenir 
a perda óssea. Isso reduz o 
risco da perda de todos os 
dentes, que pode ocorrer em 
uma situação extrema. O 
tratamento com implantes 
proporciona a restauração 
da aparência saudável 
e natural do paciente e, 
com isso, melhora sua 
autoestima, sua confiança 
e - principalmente - sua 
capacidade de alimentar-se 
do jeito que gosta.

5. De que materiais são 
feitos os implantes?

Os implantes são fabricados 
em titânio comercialmente 
puro, material 
cientificamente comprovado 
como biocompatível, aceito 
pelos tecidos vivos. As 
reações adversas ao titânio 
são extremamente raras.

6. Quanto tempo dura um 
implante?

Com os cuidados adequados 
e consultas regulares ao 
seu dentista, um implante 
pode durar a vida toda. 
Existem vários relatos de 

pacientes que tiveram 
implantes por mais de 
15 anos. A probabilidade 
de um implante estar 
completamente funcional 
após dez anos é superior a 
90%.

7. Quais as limitações para 
instalar um implante?

Os implantes não são 
instalados em pessoas 
cujos ossos não estejam 
completamente 
desenvolvidos. Nos adultos, 
as condições de saúde são 
decisivas. Em pacientes 
idosos saudáveis, a 
probabilidade de sucesso é 
semelhante à de pessoas 
mais jovens.

8. O tratamento com 
implantes é desconfortável 
ou doloroso?

Os implantes não são a 
instalação de implantes é 
realizada com anestesia 
local. Assim, o tratamento 
envolve um mínimo de 
desconforto para o paciente 
e o inchaço eventual e a 
dor local desaparecem 
rapidamente, na maioria 
dos casos.

9. Após a instalação do 
implante, quanto tempo 
devo esperar pelos novos 
dentes?

Em casos ideais, as novas 
próteses podem ser fixadas 

aos implantes logo após sua 
instalação, na mesma visita 
ao dentista. Nesse caso, 
você sairá do consultório 
com uma prótese provisória 
ou até mesmo definitiva. 
Na maioria dos casos, 
será preciso esperar 
até que implante esteja 
suficientemente aderido ao 
osso.

10. Eu sentirei os implantes?

Não, um vez instalados os 
implantes não podem ser 
sentidos. Os implantes de 
titânio são completamente 
biocompatíveis e são 
bem tolerados pelo corpo 
humano.

11. Quanto custa uma 
prótese?

As pessoas são diferentes e, 
por isso, os procedimentos 
serão diferentes para 
cada caso, dependendo do 
número de dentes a serem 
substituídos e das condições 
de saúde do paciente. Assim, 
cada caso necessita de uma 
avaliação cuidadosa e um 
plano de trabalho específico 
e pessoal. Só assim é que se 
pode fazer uma estimativa 
dos custos do tratamento. 
Converse com seu dentista 
sobre o seu caso.

1817


