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IMPLANTES
DENTÁRIOS
A LIBERDADE DE VOLTAR A SORRIR
E A MASTIGAR SEM CONSTRANGIMENTOS
A implantologia dentária desenvolve-se sobretudo na
segunda metade do século passado, com a possibilidade
da utilização do titânio neste tipo de intervenção. Desde
aí, a evolução da implantologia oral tem sido impressionante com a utilização de novas técnicas e materiais,
estando o seu acesso mais facilitado.

DENTAL
IMPLANTS
THE PLEASURE OF SMILING AND CHEWING
ONCE AGAIN WITHOUT CONSTRAINTS
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A

té há relativamente pouco tempo a colocação de implantes dentários era realizada
fundamentalmente em indivíduos idosos,
que tinham sido sujeitos durante a sua vida
a extrações dentárias em série. A opção de tratamento
nestas circunstâncias era habitualmente uma prótese
total removível, que na maioria dos casos provocava
um trauma significativo. Hoje, o recurso à implantologia dentária ultrapassou esta necessidade e as opções
de tratamento para esta condição são cada vez mais
rápidas e acessíveis.
A maior parte das pessoas recorre aos implantes
dentários por questões de função (mastigação), e por
questões estéticas, apesar de a maioria não suspeitar
das alterações que pode provocar a ausência de um
ou mais dentes.
O Dr. Luís Bacalhau, o médico dentista responsável
pela medicina dentária do Grupo HPA, salienta que as
principais vantagens dos implantes dentários são a
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Dental Implantology began in the second half of the
last century, with the use of titanium. Since then, new
techniques and materials have made access increasingly easier.

U

ntil very recently dental implants were mainly sought by the elderly with missing teeth,
due to multiple extractions throughout the
years. The other alternative was removable
dentures, which in most cases was a traumatic option.
Today dental implants have superseded the use of removable dentures.
Most people resort to dental implants for reasons
of functionality (chewing) and for aesthetic reasons.
Although most people do not suspect that the loss of
one or more teeth may lead to various unexpected anatomical changes.
Dr. LuÍs Bacalhau, Dentist and responsible for the

HPA

| 28 |

MAGAZINE

maior semelhança com os dentes naturais, a longevidade do tratamento, a manutenção do osso maxilar, o
facto de não interferirem com os dentes adjacentes e a
relativa rapidez de procedimentos. O Dr. Luís Bacalhau
refere ainda que esta opção terapêutica envolve uma
pequena cirurgia de baixo risco, sendo as complicações
pouco frequentes, e com uma elevada taxa de êxito.
As opções dos implantes dentários no HPA são várias:
desde a substituição de um único dente, até à reabilitação de todos os dentes ausentes, havendo a possibilidade
de se realizar este tipo de intervenção num único dia.
O Grupo oferece a experiência e dedicação de uma
equipa multidisciplinar que trabalha em estreita colaboração com os melhores laboratórios de prótese dentária,
com o único propósito de atingir as expectativas dos
pacientes mais exigentes.

Dental Department of the HPA Group, notes that “The
major advantages between dental implants and natural
teeth, are the similarities, the longevity of the treatment,
maintaining the jaw bone intact, lack of interference
with adjoining teeth and also the relative speed of the
procedure.” Dr. LuÍs Bacalhau also refers to the fact that
“implantology is a low-risk surgery, with little or no complications and with a high success rate”.
There are several dental implant options available at
the HPA: “from the replacement of a single tooth to the
total rehabilitation of all missing teeth, with the possibility of this procedure being done in a single day”.
The Groups multidisciplinary team of experienced
and dedicated Dental Specialists work with the best
dental laboratories, with the sole purpose of achieving
the expectations of the most demanding patients.
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