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O que são implantes dentários? 
Implantes dentários são suportes ou estruturas de metal posicionadas cirurgicamente no osso 
maxilar abaixo da gengiva. Uma vez colocados, permitem ao dentista montar dentes substitutos 
sobre eles. 
 
Como funcionam os implantes dentários? 
 
Por serem integrados ao osso, os implantes oferecem um suporte estável para os dentes artificiais. 
Dentaduras parciais e próteses montadas sobre implantes não escorregarão nem mudarão de 
posição na boca, um grande benefício durante a alimentação ou a fala. Esta segurança ajuda as 
dentaduras parciais e pontes, – assim como coroas individuais colocadas sobre implantes, que 
proporcionam uma situação mais natural do que pontes ou dentaduras convencionais. 
 
Para algumas pessoas, as próteses e dentaduras comuns são simplesmente desconfortáveis ou até 
inviáveis, devido a pontos doloridos, ápices alveolares pouco pronunciados ou aparelhos. Além 
disso, as pontes comuns devem ser ligadas aos dentes em ambos os lados do espaço deixado pelo 
dente ausente. Uma vantagem dos implantes é  não ser necessário preparar ou desgastar um 
dente natural para apoiar os novos dentes substitutos no lugar. 
 
Para receber um implante, é preciso que você tenha gengivas saudáveis e ossos adequados para 
sustentá-lo. Você também deve comprometer-se a manter estas estruturas saudáveis. Uma 
higiene bucal meticulosa e visitas regulares ao dentista são essenciais para o sucesso a longo prazo 
de seus implantes. 
 
Os implantes são, em geral, mais caros que outros métodos de substituição de dentes e a maioria 
dos convênios não cobre seus custos. 
 
A Associação Dentária Americana considera seguros dois tipos de implantes. São eles: 
 

• Implantes ósseo integrado – estes são implantados cirurgicamente diretamente no osso 
maxilar. Uma vez cicatrizada a região da gengiva que o circunda, uma segunda cirurgia é 
necessária para conectar um pino ao implante original. Finalmente, um dente artificial (ou 
dentes) é conectado ao pino, individualmente, ou agrupado em uma prótese fixa ou 
dentadura. 

• Implantes subperiósticos – consistem numa estrutura metálica que é encaixada sobre o 
maxilar bem abaixo do tecido da gengiva. Assim que a gengiva cicatriza, a armação torna-
se fixa ao maxilar. Pinos, que são ligados à armação, projetam-se através da gengiva. 
Assim como no implante ósseo integrado, dentes artificiais são, então, encaixados nos 
pinos. 

 
 
Qual a durabilidade dos implantes? 
 
Os implantes em geral duram de 10 a 20 anos, dependendo da sua localização e da colaboração do 
paciente em fazer uma boa higiene bucal e de suas visitas regulares ao dentista. Por sofrerem mais 
estresse e serem mais utilizados, os implantes dos molares não costumam durar tanto tempo 
quanto os implantes localizados na parte frontal de sua boca. 
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Implantes Dentários 

 
 

  
Os pinos são colocados 
cirurgicamente sob a gengiva. 

Dentes artificiais, agrupados em 
uma ponte, são encaixados nos 
pinos. 

 
 
 
 

  
Os implantes oferecem um 
encaixe bastante estável e firme. 

Implantes servem de base para 
dentes substitutos isolados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite o www.colgate.com.br 
Sua fonte de informações na Internet para ter um sorriso atraente e saudável, juntamente com as 
últimas novidades e indicações sobre higiene bucal 
 
© 2002 Colgate-Palmolive Company.  Todos os direitos reservados.  O uso das informações 
contidas neste site está sujeito aos termos de nossa Declaração Legal/de Privacidade.  Todas as 
informações são armazenadas e usadas de acordo com a declaração sobre privacidade. 
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