IMPLANTES NOVOS
Caro Doutor: Há pouco tempo tirei
os dentes de cima. Por falta de
massa óssea tenho uma prótese,
à qual não me estou a adaptar.
Gostaria que o doutor me dissesse
se seria possível pôr implantes.
Fátima Rocha
De facto, tendo em conta que a
existência de osso é imprescindível
para colocação de implantes e que
sem este tal não é possível, a falta de
osso pode ser uma condicionante à
colocação de implantes dentários. No
entanto existem técnicas de
regeneração que permitem um
crescimento ósseo previsível de modo
a permitir a existência de uma

or tradição as meninas costumam ser mais vaidosas que os
meninos e, de facto, são elas
que mais deliram com estes presentes. Contudo, não se pense que eles
não gostam ... gostam, só que muitos
não o querem admitir. Procure aromas suaves e vai ver como eles vão
gostar destes presentes originais.
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quantidade e qualidade óssea
necessária para a colocação dos tão
desejcdos implantes. Uma das
técnicas que se destaca pela
quantidade e qualidade óssea
resultante bem como a previsibilidode
dos resultados é o "si nus lift" que se
caracteriza pela elevação do seio
maxilar (cavidade existente no maxilar
superior) e preenchimento ósseo do
mesmo com colocação imediata de
implantes ou num segundo tempo
cirúrgico. Esta é uma técnica com
estudos científicos e clínicos com mais
de 20 anos com resultados de
excelência. Existe também a
possibilidade da colocação de
implantes zigomáticos que devido a
um risco significativo de complicações
a quando da sua colocação bem
como a não existência de estudos
científicos conclusivos com mais de
5/6 anos me leva de momento a
colocar algumas reservas a sua
utilização. Como pode ver existem
diferentes maneiras de resolver o
mesmo problema, deverá efectuar
uma avaliação cuidada da sua
situação de modo a resolver o seu
caso de acordo com as suas
expectativas.
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