
Consentimento Esclarecido
Estruturas sobre implantes

Esta informação é apresentada a toda e qualquer pessoa que venha a necessitar de manutenção 
de estruturas protéticas sobre implantes que não tenham sido realizadas na nossa clínica, e que 
implique a sua remoção e recolocação. Não tem a finalidade de alarmar, mas sim de esclarecer.

As próteses sobre implantes são reabilitações parciais ou totais que não podem ser removidas 
pelo paciente.

Higiene das Próteses sobre Implantes
A higiene das próteses sobre implantes exige mais cuidados do que a higiene dos dentes naturais. 

Os portadores de próteses sobre implantes necessitam, além disso, de dispositivos especiais, 
como passadores de fio dentário ou fios com ponta endurecida para a limpeza dos espaços entre a 
prótese e a gengiva, jacto de água ou colutório. Uma higiene insuficiente pode permitir a retenção 
de resíduos alimentares e bactérias, causando inflamação, mau hálito, compromete a sua saúde 
oral e a longevidade dos implantes, assim como da prótese.

Para que a longevidade possa ser prolongada ao máximo, será importante que visite regularmente 
o seu profissional de saúde oral para controlo e higienização (no mínimo, de 6 em 6 meses). Nem 
sempre a estruturas protéticas devem ser desmontadas; o seu Médico dir-lhe-á quando será 
necessário.

Durabilidade das próteses sobre implantes
Embora as próteses sobre implantes possam durar muitos anos, a sua longevidade não é eterna. 

Salientam-se algumas situações que podem condicionar a durabilidade deste tipo de reabilitações: 
• Traumatismo dos dentes artificiais com ou sem fratura da estrutura – mastigar alimentos 

duros ou pegajosos (como rebuçados, caramelos, amêndoas, pipocas, chocolate, etc.) pode 
sobrecarregar as próteses;

• Alteração do resultado estético – existem algumas alterações a nível fisiológico que 
modificam as condições iniciais (aquando da realização da prótese e dos implantes), como a 
retração gengival (que não se consegue prever) ou o desgaste derivado da mastigação;

• Descimentação ou desaparafusamento dos componentes – estas reabilitações, por vezes, 
descimentam-se ou os parafusos desapertam. Salienta-se, mais uma vez, a necessidade de um 
controlo periódico por parte do profissional de saúde oral para despiste e eventual tratamento 
de situações que possam afetar as estruturas. Os parafusos devem ser substituídos sempre 
que se encontrarem moídos de modo a diminuir o risco de fratura ou perda de forma, para 
que, em situações futuras, sejam removidos facilmente.

Procedimentos não previstos durante a remoção para controlo ou 
higienização das próteses sobre implantes
Todos os procedimentos de remoção das estruturas sobre implantes pressupõem uma melhoria 

da higiene oral ou alteração da qualidade estética e/ou mastigatória das suas próteses. No entanto, 
não estão isentos de complicações, algumas delas inevitáveis, tais como:

Na nossa clínica, podem não existir peças compatíveis com o sistema de implantes do doente – 
hoje em dia existem centenas de marcas de implantes e componentes protéticos. Nesse caso, essas 
peças terão que ser encomendadas e orçamentadas individualmente;

• Fratura do parafuso;
• Fratura da estrutura;
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• Fratura ou “chipping” da cerâmica (cerâmica “lasca”);
• Desconforto pós-remoção da estrutura – para concretização deste tipo de intervenção, 

poderá existir algum desconforto a nível gengival ou a nível mastigatório, inerente aos 
procedimentos. No entanto, deverá comunicar ao seu médico dentista toda a sintomatologia;

• Expectativas não alcançadas com a reabilitação – no caso de se realizar uma nova prótese sobre 
implantes, muitas vezes, devido a limitações a nível da posição dos dentes remanescentes, 
caso existam, ou ainda a nível da localização e posição dos implantes dentários, poderá não 
ser possível ir de encontro às expectativas que idealizou. Poderá esclarecer com o seu médico 
dentista as particularidades do seu caso.


