
O QUE É A ODONTOLOGIA
RESTAURADORA?

Implantes dentários

Os implantes dentários são utilizados para
substituir dentes faltantes. Um implante
possui duas partes: uma raiz de metal e um
dente artificial. O implante dentário é visto
e sentido como um dente natural.

A raiz de metal é inserida 
no osso da mandíbula.

Uma vez inserida no osso, 
coloca-se o dente artificial no lugar.

Em resumo...

• Escove os dentes pela manhã, à noite e depois
de cada refeição para evitar a formação da
placa.

• As escovas de dentes elétricas podem ajudar
você a remover a placa dos dentes e da
restauração.

• Certifique-se de usar fio dental entre seus
dentes, implantes dentários, coroas e pontes
todos os dias.

• Evite comer coisas duras ou pegajosas, 
já que podem danificar o implante, a coroa 
ou a ponte.

• Use antisséptico bucal para manter a zona da
restauração livre de placa bacteriana.

Para obter mais informações sobre
odontologia restauradora, consulte o 
seu dentista.
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O que é a odontologia
restauradora?

Pontes

Uma ponte dentária cobre o vazio entre os
elementos dentários.

Se você perder um dente, o dentista poderá
sugerir fazer uma ponte. A ponte evita que os
demais dentes saiam do seu lugar.

Uma vez colocada a ponte, ela funciona como
o dente natural.

“Odontologia restauradora” é o termo
empregado pelos dentistas para explicar
como são substituídos elementos faltantes
ou danificados.
O principal objetivo é recuperar o sorriso
natural e prevenir problemas da saúde
bucal.

Por que são importantes os
tratamentos restauradores?

• Preencher espaços vazios na boca ajuda a
manter os dentes no seu lugar.

• Substituir dentes ajuda a manter bons
hábitos de cuidado e dessa forma prevenir
as enfermidades bucais e a formação de
placa.

• Os dentes faltantes podem afetar a sua
saúde, aparência e autoestima.

Opções de restauração

Existem diferentes opções de tratamentos
que o profissional pode sugerir, entre elas
pontes, coroas e implantes.

Coroas

A coroa é um revestimento na forma de
dente que é colocado sobre o dente. 
É utilizada para fortalecer e proteger a
estrutura do dente. A maioria das coroas
é de uma substância dura e branca para
que sejam vistas como naturais.

A ponte é utilizada quando
falta um ou mais dentes. 
A ponte encaixa perfeitamente
e é cimentada aos seus dentes.

A coroa é cimentada sobre 
o dente danificado.

A coroa é ideal para pessoas com dentes
danificados ou com cáries.


