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BENEFÍCIOS

! Os	 benefıćios	 proporcionados	 pelo	 implante	 são	maiores	 que	 os	
custos	do	tratamento.	Atualmente	o	avanço	nos	conhecimentos	em	
implantodontia	e	a	facilidade	de	encontrar	pro�issionais	habilitados	
em	realizar	a	cirurgia,	tornaram	os	tratamentos	com	implantes	mais	
acessıv́eis.	 O	 custo	 dependerá	 da	 complexidade	 de	 cada	 caso,	 da	
quantidade	 de	 implantes	 instalados	 na	 cirurgia	 e	 da	 escolha	 dos	
materiais	utilizados	na	confecção	da	prótese.

DÚVIDAS	FREQUENTES

! A	FALTA	DE	DENTES	PODE	ME	PREJUDICAR?

	 	 Sim.	 A	 falta	 de	 um	 ou	 mais	 dentes	 leva	 a	 desequilıb́ rios	 da	
mordida	e	da	musculatura	das	regiões	vizinhas.	Também	provoca	perdas	
estéticas,	aspecto	de	envelhecimento,	dores	na	região	da	articulação	dos	
maxilares	e	principalmente	problemas	de	mastigação.

! COMO	SABER	SE	EU	SOU	UM	CANDIDATO	PARA	TRATAMENTO	COM	
IMPLANTE?

	 	 Se	 você	 apresenta	 perda	 de	 um,	 vários	 ou	 mesmo	 todos	 os	
dentes,	 existe	a	 indicação	para	 reabilitação	com	 implantes.	Por	 isso	 é	
importante	 relatar	 ao	 seu	dentista,	 caso	 esteja	 insatisfeito	 com	a	 sua	
mastigação,	 tenha	 próteses	 mal	 adaptadas	 ou	 esteticamente	
desfavoráveis,	 ou	 apresente	 outros	 problemas	 que	 possam	 ser	
identi�icados	durante	as	consultas	odontológicas	de	rotina.
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! O	 TRATAMENTO	 COM	 IMPLANTE	 DENTA� RIO	 E� 	 SUPERIOR	 A� S	
PRO� TESES	CONVENCIONAIS?

	 	 Sim.	 O	 implante	 oferece	 diversas	 vantagens	 em	 relação	 a	
qualquer	outro	tipo	de	tratamento	para	restabelecer	o	espaço	do	dente	
perdido,	porém	é	importante	que	cada	situação	seja	avaliada	e	discutida	
com	um	pro�issional	porque	a	diversidade	de	casos	impede	uma	regra	
geral.

! QUAIS	AS	CONTRA	INDICAÇO� ES	PARA	A	COLOCAÇA�O	DO	IMPLANTE?

	 	 Pacientes	 na	 puberdade,	 devido	 à	 ocorrência	 de	 crescimento	
ósseo	 dos	 maxilares	 e	 nos	 casos	 em	 que	 a	 saúde	 geral	 do	 paciente	
impossibilitar	a	realização	de	cirurgias	orais.

! SOU	FUMANTE,	POSSO	COLOCAR	IMPLANTE?

	 	 Sim.	Porém	o	cigarro	pode	prejudicar	a	cicatrização	e	o	processo	
de	osseointegração	do	implante,	e	conseqüentemente	provocar	falhas	no	
tratamento.	 Entretanto	 o	 cigarro	 não	 é	 considerado	 uma	 contra	
indicação	absoluta.

! QUAIS	EXAMES	SA�O	NECESSA� RIOS	PARA	REALIZAR	A	CIRURGIA	DE	
IMPLANTE?

	 	 Rotineiramente	 é	 realizado	 exame	 clıńico	 bucal,	 avaliação	 da	
saúde	geral	do	paciente	e	exames	radiográ�icos	da	região	desdentada.	O	
c irurgi ão 	 dent ista 	 também	 pode	 sol ic i tar 	 outros 	 exames	
complementares	tal	como	a	tomogra�ia	computadorizada	para	avaliar	
detalhadamente	a	quantidade	óssea	presente.
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! POSSO	 SOFRER	 ALGUM	 PROBLEMA	 DURANTE	 A	 CIRURGIA	 DE	
IMPLANTE?

	 	 Sim,	pois	toda	cirurgia	apresenta	riscos	mesmo	sendo	mıńimos.	
Geralmente	a	instalação	de	implantes	é	um	procedimento	mais	simples	
que	 situações	 comuns	 no	 consultório	 dentário,	 como	 extrações	 de	
terceiros	molares	ou	cirurgias	na	gengiva.

! O	QUE	PODE	ACONTECER	NAS	HORAS	SEGUINTES	A	INSTALAÇA�O	DO	
IMPLANTE?

	 	 Geralmente	o	pós-operatório	é	muito	tranqüilo,	mas	por	se	tratar	
de	 um	 procedimento	 cirúrgico	 pode	 ocorrer	 inchaço,	 desconforto,	
hematomas,	controlados	por	medicamentos.	Os	cuidados	do	paciente	no	
pós-operatório	são	fundamentais	para	evitar	maiores	problemas.

! QUANTO	TEMPO	DEVO	ESPERAR	PARA	FAZER	A	CIRURGIA	DEPOIS	
QUE	PERDI	UM	DENTE?

	 	 Depende	da	região	da	arcada,	mas	geralmente	deve-se	esperar	
cerca	de	quatro	meses	para	a	completa	cicatrização	da	área.	Atualmente	
há	algumas	técnicas	para	a	colocação	imediata	do	implante	na	mesma	
sessão	da	extração	do	dente.

! QUANTO	TEMPO	DEMORA	UMA	CIRURGIA	DE	IMPLANTE	DENTA� RIO?

	 	 A	instalação	de	um	implante	demora	cerca	de	30	minutos,	porém	
pode	variar	de	acordo	com	a	complexidade	do	caso	e	a	necessidade	de	
procedimentos	adicionais,	como	os	enxertos.
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! O	QUE	E� 	ENXERTO	O� SSEO?

	 	 Quando	ocorre	a	perda	de	um	dente,	o	osso	que	estava	ao	redor	
da	 raiz	 vai	 se	 perdendo	 gradativamente,	 em	 um	 processo	 chamado	
reabsorção	óssea.	Em	casos	que	não	há	osso	su�iciente	para	�ixação	do	
implante,	é	necessário	repor	o	osso	perdido,	através	de	cirurgias	para	a	
colocação	do	enxerto	ósseo.	Há	diversas	técnicas	cirúrgicas	e	materiais	
utilizados	no	 tratamento	que	vai	 depender	da	 extensão	 e	quantidade	
necessária.	 Os	 enxertos	 podem	 ser	 feitos	 previamente	 ou	 na	mesma	
sessão	da	colocação	do	implante.

! QUAL	 A	 TAXA	 DE	 SUCESSO	 DO	 TRATAMENTO	 COM	 IMPLANTE	
DENTAL?

	 	 Há	diversos	fatores	que	in�luenciam	o	resultado	�inal	da	cirurgia	
de	implante,	porém,	quando	feito	em	condições	favoráveis,	o	sucesso	no	
procedimento	ocorre	entre	95%	e	98%	dos	casos.

! POSSO	SOFRER	REJEIÇA�O	DO	IMPLANTE	DENTA� RIO?

	 	 Não.	 O	 implante	 dentário	 é	 feito	 com	 titânio,	 um	 material	
biocompatıv́el,	 portanto	 não	 é	 rejeitado	 pelo	 organismo.	 O	 que	 pode	
acontecer	em	raros	casos	é	o	insucesso	por	falha	na	união	do	implante	
com	o	osso.

! SE	O	IMPLANTE	FALHAR,	EU	POSSO	TENTAR	DE	NOVO?

	 	 Sim.	Os	riscos	de	uma	falha	são	mıńimos,	mas	em	alguns	casos	
ocorrem.	Há	necessidade	de	avaliar	as	 causas	do	 insucesso	e	 realizar	
novamente	a	cirurgia	de	implante.
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! COMO	CUIDAR	DE	MEUS	IMPLANTES	DENTAIS?

	 	 Os	 cuidados	 são	 praticamente	 os	mesmos	 que	 são	 realizados	
com	os	dentes	naturais,	através	da	escovação,	�io	dental	e	antissépticos	
bucais,	 seguindo	 a	 orientação	 do	 seu	 dentista.	 Em	 casos	 de	 prótese	
implanto-suportada	a	higienização	é	redobrada,	com	uso	de	�io	dental	e	
passa-�io	 ,	 escovas	 unitufo,	 escovas	 interdental	 e	wather-pik,	 deve-se	
realizar	 uma	 higienização	 tanto	 da	 prótese	 como	 dos	 implantes.	 E� 	
importante	fazer	visitas	de	rotina	para	avaliação	da	higiene	e	função	da	
reabilitação.

! QUANTO	 TEMPO	 DEVO	 FICAR	 SEM	 USAR	 A	 PRO� TESE	 APO� S	 A	
CIRURGIA?

	 	 Depende.	O	uso	após	a	cirurgia	varia	de	acordo	com	o	tipo	de	
prótese	e	da	indicação	do	dentista,	mas	geralmente	somente	os	pacientes	
que	usam	dentadura	ou	próteses	parciais	removıv́eis	devem	ter	o	uso	
restrito	para	não	traumatizar	a	região	operada.

! QUAL	 O	 TEMPO	 ENVOLVIDO	 NO	 TRATAMENTO	 COM	 IMPLANTE	
DENTAL?

	 	 Depende	 de	 cada	 caso.	 Na	 maioria	 dos	 procedimentos	 com	
implantes	convencionais	deve-se	esperar	cerca	de	4	a	6	meses	para	a	
união	do	implante	com	o	osso,	e	assim	realizar	a	confecção	da	prótese.	Há	
situações	especı�́icas	em	que	a	prótese	pode	ser	instalada	em	até	48	horas	
após	a	cirurgia,	e	outras,	em	que	há	necessidade	de	enxertos,	tornando	o	
tratamento	mais	longo.
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! POSSO	FAZER	A	PRO� TESE	DEFINITIVA	DO	IMPLANTE	NO	MESMO	DIA	
DA	CIRURGIA?

	 	 Sim.	 Em	 determinados	 casos.	 Trata-se	 do	 implante	 de	 carga	
imediata.	Nestas	situações	as	condições	são	favoráveis	para	a	instalação	
da	prótese,	que	é	confeccionada	no	mesmo	dia	da	cirurgia.

! O	IMPLANTE	SO� 	E� 	COLOCADO	APO� S	TER	PERDIDO	O	DENTE?

	 	 Não.	 Há	 situações	 que	 o	 dente	 é	 extraıd́o	 e	 em	 seguida	 já	 é	
colocado	o	implante.	Como	em	casos	de	fratura	da	raiz,	em	que	o	dente	
está	 comprometido.	 Além	 disso,	 o	 dentista	 pode	 também	 optar	 por	
extrair	dentes	que	estão	com	mobilidade	devido	à	doença	periodontal,	e	
em	uma	segunda	etapa	realizar	o	implante.

! O	QUE	E� 	DOENÇA	PERIODONTAL?

	 	 A	 gengivite	 e	 a	 periodontite	 são	 exemplos	 de	 doenças	
periodontais,	causadas	pelo	acúmulo	de	placa	bacteriana	e	cálculo	dental	
(tártaro)	em	associação	a	outros	fatores,	que	acabam	comprometendo	as	
estruturas	que	estão	ao	redor	da	raiz,	como	gengiva	e	osso.	Com	o	avanço	
do	problema	começa	a	ocorrer	uma	mobilidade	do	dente	que	continua	
até	levar	a	perda	dental.

! QUANTO	TEMPO	DURA	UM	IMPLANTE	DENTAL?

	 	 Com	 um	 planejamento	 adequado,	 boa	 saúde	 do	 paciente	 e	
condições	 ideais	 de	 higienização	 oral	 e	 manutenção,	 o	 implante	 é	
de�initivo	e	não	há	necessidade	de	remoção	ou	troca.
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! QUAIS	 OS	 CUIDADOS	 COM	 A	 MASTIGAÇA� O	 EU	 DEVO	 TER	 APO� S	
FINALIZAR	O	TRATAMENTO?

	 	 Geralmente	 não	 há	 restrições,	 mas	 o	 paciente	 deve	 se	
conscientizar	de	que	 cuidados	 são	necessário	até	mesmo	com	dentes	
naturais.	De	uma	maneira	geral,	se	a	prótese	sobre	o	implante	quebrar,	
não	há	maiores	di�iculdades	em	substitui-lá.
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+55 41 3363-7295 |  3076-5222
www.institutokopp.com.br 

contato@institutokopp.com.br

‘‘Cuidamos com carinho do seu sorriso’’

Av. Senador Souza Naves, 991 
Curitiba - PR - Brasil

CEP 80050-152 

As salas clínicas são modernas e 
espaçosas e possuem equipamentos 
de última geração que permitem um 
t r a t a m e n t o  d e  a l t a  q u a l i d a d e .

Ampla recepção, atendimento cordial, 
h o r á r i o s  e s p a ç a d o s ,  a m b i e n t e 
climatizado: Tudo pensado para seu 
bem-estar. 

Você pode ter um tratamento 
odontológico de excelência.

O Instituto Odontológico Kopp possui ampla estrutura que foi 
projetada para o seu conforto e bem estar. Utilizamos tecnologia 
de ponta e novidades são incorporadas periodicamente por 
nossa equipe que tem aperfeiçoamento constante. 


