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UM IMPLANTE. UM DIA. UM SORRISO COMPLETO.
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RECUPERA A TUA VIDA EM SÓ UM DIA

Há uma nova forma de vol-
tar a sorrir.

Um implante, um dia… um 
sorriso completo.

Os implantes dentários da 
Neodent têm garantia vita-
lícia*. Uma solução dese-
nhada para poder disfru-
tar novamente, de todas 
aquelas coisa boas que 
acontecem todos os dias: 
falar, rir e cantar.

Pergunte ao seu médico 
dentista sobre os implan-
tes dentários  Neodent.

Ter a sua vida de volta, é fácil.

*  O Neodent Guarantee atua a favor do dentista que o trata apenas e refere-se a produtos Neodent originais que foram 
usados exclusivamente e não em combinação com nenhum outro produto de outro fabricante. Para conhecer os termos e 
condições da garantia Neodent, visite o site Neodent local. 



Porquê um IMPLANTE? O que é um IMPLANTE DENTÁRIO ? 

Existem muitas causas que podem generar a perda de um dente: um 
acidente, uma falta de higiene (1,2), cavidades, maus hábitos, doenças 
periodontais de alimentação precárias ou ausência congénita (nascer 
sem o dente). Seja qual for a causa, os dentes perdidos precisam de ser 
substituídos, tanto por razões estéticas como funcionais.

Num dente saudável, a raiz transmite as forças de mastigação para o 
osso alveolar. O dente permanece estável e sem mudanças importan-
tes. Na ausência de um dente, além de comprometer a estabilidade 
dos dentes adjacentes, começa um processo de perda óssea, chamado 
reabsorção.

Ao mastigar, os dentes recebem a força que gera esta atividade e trans-
mitem-na ao osso. Quando falta um dente, o osso deixa de receber 
estimulação e a reabsorção ocorre em altura e largura. No início, pode 
parecer que deixar o espaço dos dentes vazio não é algo importante, 
mas com o passar do tempo, podem ocorrer mudanças sérias.

Os implantes dentários são pequenos dispositivos de titânio que substi-
tuem a raiz do dente e suportam uma prótese dentária. Desta forma, eles 
melhoram a função mastigatória e devolvem a estética à sua dentição.

Os implantes são indicados na perda de uma ou mais peças dentárias.

Abaixo pode comparar a estrutura de um dente natural com uma próte-
se suportada por um implante.

VISTA PARCIAL DE:

1- Coroa dentária natural

2- Raiz do dente natural

3- Componente protético (intermediário)

4- Coroa protética

5- Implante dentário
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Community Dent Oral Epidemiol. 2014 Dec;42(6):503-16. 6.
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Uma grande VANTAGEM Quais são as opções DE TRATAMENTO?

OS IMPLANTES DENTÁRIOS REABILITAM 
A MASTIGAÇÃO E A ESTÉTICA NATURALMENTE

O grande benefício de usar implantes dentários é a ausência de movi-
mento da posição na boca enquanto come ou conversa. O resultado é 
o maior conforto e segurança do que se usar pontes convencionais. O 
uso de implantes proporciona uma melhoria na sua qualidade de vida.

Existem vários tipos de tratamento para a restauração ou substituição 
dentária e a escolha do tratamento mais adequado varia de acordo 
com cada caso clínico. 

Cada paciente é diferente e, por esse motivo, cada caso precisa ser 
avaliado por um especialista. Consulte o seu dentista para determinar 
o tratamento e conhecer os riscos gerais de tratamento de implantes.

EXEMPLO DE TRATAMENTO DE IMPLANTES

 3. Vieira RA, Melo AC, Budel LA, Gama JC, de Mattias Sartori IA, Thomé G. Benefits of rehabilitation with implants in 
masticatory function: is patient perception of change in accordance with the real improvement? J Oral Implantol. 
2014 Jun;40(3):263-9.
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PERDI VARIOS DENTES

• Preservação da estrutura óssea e do paladar

• Aparência dental muito semelhante à natural

• Mantém a qualidade da mastigação

• Os PPRs dependem do suporte de outros dentes 
  e mucosa bucal edêntula

• Desconforto causado pela prótese móvel

• Possível instabilidade protética

• Possíveis alterações no paladar

TRATAMENTO COM IMPLANTES

TRATAMENTO CONVENCIONAL

COLOCAÇÃO DE IMPLANTES COM PRÓTESE FIXA

TRATAMENTO COM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL (PPR)



UM SORRISO COMPLETO

PAS
SAP

ORT
E

DE IMPLANTES

•

•

 

   
 P

R
O

D
UT

OS ORIGINAIS
G

aranta Neodent

F_LE

C_NTE

S_RRIA

B_IJE

UM IMPLANTE, UM DIA… UM SORRISO COMPLETO.

• Os implantes Neodent têm garantia vitalícia*.

• Produtos testados a longo prazo, com excelência comprovada (4,5).

• Mais de 20 anos de casos de êxito.

• Ligado a instituições de pesquisa e de ensino de prestígio.

• Presença internacional: mais de 45 mil profissionais confiam na 
  Neodent em todo o mundo.

• Mais de 9 milhões de implantes vendidos.

Porquê escolher NEODENT?

O Passaporte do Paciente 
é o documento que regista, juntamente 
com a história médica, os implantes e 

componentes protéticos colocados no seu 
tratamento de reabilitação. 

“ “

 4. Sartori IAM, Latenek RT, Budel LA et al. Retrospective analysis of 2,244 implants and the importance of follow-up in 
implantology. JRD. 2015; 2(6): 555-565.

 5. Borges AF, Dias Pereira LA, Thomé G, Melo AC, de Mattias, Sartori IA. Prostheses removal for suture removal after 
immediate load: success of implants. Clin Implant Dent Relat Res. 2010;12(3):244-8.

*  O Neodent Guarantee atua a favor do dentista que o trata apenas e refere-se a produtos Neodent originais que 
foram usados exclusivamente e não em combinação com nenhum outro produto de outro fabricante. Para conhecer 
os termos e condições da garantia Neodent, visite o site Neodent local.
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TFNO: 210 134 400

              

www.neodentglobal.com

PERGUNTE 
AO SEU DENTISTA 

PELOS IMPLANTES DENTÁRIOS 
NEODENT
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Visite o nosso SITE




