
Reconstruir sorrisos com confiança e espontaneidade!

Implantes

C L Í N I C A



Oferecemos a você um roteiro que irá auxilia-lo a entender 

o que é preciso para recuperar seu sorriso e sua 

mastigação. A técnica de implantes dentais vem a mais de 

50 anos ajudando pessoas a mastigar com eficiência e 

sorrir com beleza e naturalidade.

Alimentar-se com segurança e conforto, sorrir com 

espontaneidade e ter uma vida com melhor qualidade são 

escolhas que estão a seu alcance.



A primeira informação que você precisa saber é: seus 

resultados dependem de entendermos você, seus 

objetivos e que os demais assuntos são questões 

operacionais.

Ou seja, precisamos examinar sua estrutura óssea, suas 

articulações, seus movimentos, sua face.

Radiografias, fotos, modelos e uma atenta conversa vão 

nos guiar a compreender melhor como ajuda-lo.



Com os conhecimentos atuais podemos planejar a posição 

final dos dentes, prever como será o desempenho de sua 

mastigação e como seu rosto se tornará mais bonito e 

harmônico quando o tratamento for finalizado.

Optamos por essa estratégia porque você ficará mais seguro e 

confiante no que deseja, quando “ante-ver” esses dentes em 

sua boca, mesmo antes de iniciar seu tratamento com 

implantes.

Nessa fase de “ante-ver”, as correções, as opiniões e até 

mesmo os limites serão conversados antes do inicio de seu 

tratamento.



Nossa sequência de procedimentos inicia-se ao conhecer suas 

necessidades, realizar seu planejamento e a partir daí definir os 

implantes a serem utilizados.

Saiba que há dezenas de tipos de implantes, entretanto o que 

definitivamente nos importa é eleger os que lhe trarão 

melhores resultados de acordo com o que conversamos nas 

consultas iniciais.

Importante: o que está indicado para uma pessoa, pode não 

estar para outra. Portanto, seu caso, suas necessidades, suas 

condições iniciais e seus objetivos finais deverão orientar 

nossas escolhas.

Considerar suas características, suas necessidades e desejos 

individuais é decisivo para atingirmos o melhor em seu 

tratamento.



Em nossa vivência de mais de mil casos, pudemos 

conhecer várias situações. Em cada uma delas algo 

sempre esteve presente: todos pacientes desejam que 

seu sorriso e sua mastigação tornem-se excelentes.

Sendo assim, entenda que o diferencial é conhecer suas 

necessidades para poder entregar-lhe a melhor solução. 



 Algumas informações importantes sobre implantes:

- Próteses e implantes bem planejados e bem executados 

melhoram a mastigação em até 300%;

- Pessoas que fazem implantes dentais melhoram sua 

saúde física, sua estética e sua autoestima;

- Melhorar a mastigação, melhora o funcionamento de seu 

organismo e previne problemas gastro-intestinais;

- Implantes e próteses rejuvenescem, remoçam sua face;

- Há um percentual significativo de pacientes que podem 

fazer implantes e já receber dentes funcionais no mesmo 

dia.



Neste momento não abordaremos procedimentos 

técnicos ou sobre os tipos de implantes, pois creia isso 

não nos ajudará em nada antes de entendermos suas 

necessidades e objetivos finais.

Entenda que seu tratamento precisa ser planejado para 

atender suas necessidades e que isso é anterior aos 

critérios técnicos.

Entretanto estamos inteiramente à sua disposição para 

esclarecimento de dúvidas. Assim sugerimos que nos 

envie um e-mail ou ligue. 

Será uma satisfação participar de suas conquistas.

Você pode e merece ter um bonito sorriso.



Fone: (11) 4438-7690 / (11) 4436-8478, Celular: (11) 98183-7510
E-mail: contato@odontozinet.com.br

Rua Catequese, 845 - Salas 23 e 24 - CEP: 09090-401 
Bairro Jardim, Santo André - SP

www.odontozinet.com.br/

Dra. Fernanda Zinet
Cirurgiã Dentista CRO: 41110
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