
Quais as principais vantagens?

Colocar um implante permite uma solução definitiva e completa para o problema da falta 
de dentes, devolvendo a função, o conforto e a estética de um dente natural, com impacto 
significativo na qualidade de vida e na saúde física e emocional.

Quem pode colocar um implante dentário?

Recomenda-se a maiores de 18 anos, quando o crescimento ósseo estiver terminado,  
e se não existirem outras doenças que o contraindiquem.

É um tratamento doloroso?

Não, esta cirurgia é um procedimento indolor com anestesia local, a mesma utilizada  
em qualquer outro tratamento dentário. No dia seguinte, pode retomar a sua vida normal  
com moderação.

Porquê escolher a Clínica Médis?

• Equipa médica de confiança com profissionais dedicados à prática de Implantologia  
que encontrarão a solução mais adequada para o seu caso.

• Realização de exames complementares de diagnóstico, como a CBCT. Este exame 
imagiológico permite a captura de imagens 3D essenciais para a visualização  
de especificidades das estruturas do paciente.

Implantologia
O QUE É?

A Implantologia é a área de intervenção que se dedica à colocação de implantes dentários.  
Os implantes são fabricados numa liga de titânio ou cerâmica e colocados na maxila ou 
mandíbula, para suporte das novas coroas cerâmicas, pontes ou próteses fixas de arcada. 
Substituem as raízes de dentes ausentes ou clinicamente perdidos.

Quais as 4 fases do tratamento?

1. planificação

Estudo do caso com exame clínico e exames 
complementares de diagnóstico.

2. cirurgia

Colocação dos implantes.

Procedimentos clínicos para a construção  
da prótese a colocar sobre os implantes.

3. restauração

4. manutenção

Consultas para higienização e manutenção 
que permitem que tudo o que até aqui foi 
realizado se mantenha saudável ao longo  
da vida.

Três casos de colocação de implantes:

Implante unitário Ponte sobre implantes Prótese total sobre implantes
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