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Você naturalmente
mais confiante e feliz

IMPLANTES
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Olá,

A vida é maravilhosa e deve ser vivida a pleno. Para isto é muito 
importante poder sentir-se seguro e feliz ao dar um sorriso. Mas 
essa habilidade está diretamente ligada a nossa capacidade em 
realizar funções básicas com nossa boca. Como mastigar bem os 
alimentos e assim ter uma boa digestão e saúde geral. Ninguém 
consegue fazer isso quando tem dificuldades em mastigar não é?



A perda de um dente gera um trauma físico e emocional. 
Entretanto, às vezes, é inevitável. Tranquiliza-nos saber que os 
implantes dentários são frutos de 70 anos de pesquisas e hoje 
permitem reparar plenamente essas perdas.
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A primeira coisa que você precisa saber é: seus resultados 
dependem de entender seus objetivos, o resto são detalhes 
operacionais.
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Explicando melhor, nosso primeiro passo é o de analisar sua 
face, músculos e base óssea.

Fotos, moldagens de estudo, e uma longa conversa, vão nos 
ajudar a compreender como nós podemos lhe ajudar.
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Atualmente podemos prever e projetar a posição final dos 
dentes, entender como será o comportamento da sua 
mastigação e até, como a sua face ficará mais jovem quando o 
caso for finalizado.

Usamos este método porque você ficará mais seguro e certo do 
que quer quando vir esses dentes em sua boca, mesmo antes de 
iniciar qualquer tratamento com implantes.

Essa fase é muito importante porque qualquer correção, opinião 
e mesmo possíveis limitações são conversadas antes.
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A sequência destes passos é justamente conhecer suas necessidades, fazer 
seu melhor planejamento para, nesse momento, selecionar os tipos de 
implantes e técnicas que vamos usar. Fique tranquilo com uma coisa: existem 
dezenas de implantes, mas definitivamente, o que importa para nós, é quais 
são os modelos ideais para entregar o melhor resultado, dentro do que 
conversamos nas consultas iniciais.

Portanto lembre-se: o que é melhor para uma pessoa pode não ser também 
para outra. Assim seu caso, sua condição inicial e seus objetivos finais é 
quem devem direcionar as escolhas.
Ignorar essa particularidade pode deixar seu caso abaixo de suas 
expectativas e também das possibilidades.
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Nossa experiência com os mais diversos tipos de planejamento 
nos mostrou que o que todos querem é que seu sorriso e 
mastigação fiquem excelentes.

Para isto, entenda que, conhecer suas necessidades é o 
diferencial para entregar a melhor solução.
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Algumas informações importantes sobre implantes:

 Próteses e implantes bem planejados melhoram a mastigação 
em até 300%;

 Pessoas que fazem implantes dentais melhoram sua saúde, 
estética e autoestima;

 As melhorias mastigatórias também previnem problemas 
gástricos e intestinais;

 Implantes e próteses rejuvenescem a face;

 Uma parcela significativa dos clientes podem fazer os implantes 
e já receber dentes funcionais no mesmo dia.
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Aqui não entramos em critérios técnicos ou tipos de implantes 
porque, acredite, isso não o ajudará antes de entender as suas 
necessidades e objetivos.

Saiba que os implantes e dentes precisam ser planejados para 
atender as suas necessidades, e que isso não pode ser deixado 
em segundo plano.
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No entanto nós estamos totalmente à disposição para esclarecer 
suas dúvidas.

Por isso sugiro que nos envie um e-mail ou nos ligue. Será um 
prazer fazer parte de suas conquistas. Você pode e merece ter 
um belo sorriso.
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Visite a Expressão odontologia e saiba como nós podemos ajudar 
você a ter mais qualidade de vida, segurança estética e uma 
mastigação mais prazerosa, como você merece. 

Propomos possibilidades para sorrisos inspiradores e uma 
permanente saúde bucal.



Andreia Poletto Fernanda A. NoronhaRicardo KrauseCarolina Nery
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Conheça nossa equipe
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Av. Dom Pedro II, 367 sala 302
Porto Alegre - RS
51 3342 7012 | 51 3029 6906
    51 9993 1858

Cfacebook.com/expressaoodonto
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