


Ausência de molares superiores, o que é? 

Nós te explicamos

Quando se extrai um dente, ele deve ser repos-
to e substituído por outro para não se desen-
volver problemas na mastigação, deglutição, 
e até estético. Há casos também de que você 
pode nascer sem o dente, chamado de Agene-
sia Dental – a ausência de um ou mais dentes 
na boca, seja por uma deficiência genéticas ou 
por alguma síndrome. Em ambas as situações, 
continuar sem os dentes não é saudável e pode 
fazer mal.  
Em caso de extração, na maioria das situações, 
a espessura e a altura do osso maxilar são redu-
zidas – para ser restaurado por completo, é pre-
ciso ganhar altura óssea para garantir uma es-
tabilidade duradoura dos implantes dentários. 
O implante dentário é uma solução que subs-
tituirá a ausência de seu dente e devolverá as 
funções de seus dentes naturais – mastigação, 
fala, estética e até sua autoestima. Esse implan-
te é posto por um pino no seu osso, que agirá 
como a raiz de seu dente e dará apoio para a 
prótese. 
O procedimento deverá ser feito com um cirur-
gião dentista de confiança. Após tomar a anes-
tesia local e higienizar a sua boca, o cirurgião 
fará um corte na sua gengiva para chegar no 
local abaixo da arcada dentária e acessar o osso 
que será a base do implante. Assim que finali-
zar a implementação do implante, a sua gengi-
va será suturada para fechar a incisão.
A colocação do implante não é um procedi-
mento doloroso, e ainda assim, o seu cirurgião 
deverá te receitar analgésicos e anti-inflamató-
rios para sua recuperação ser bem-sucedida. O 
procedimento é completo, mas o pós-operató-
rio deverá ser simples se todas as orientações e 
instruções forem seguidas corretamente. Ideal-
mente, você deverá:

• Fique de repouso por pelo menos um dia 
pós sua cirurgia;
• Evite deitar-se, e se precisar, use um traves-
seiro alto;
• Tenha cuidado ao higienizar a boca para 
evitar sangramentos e abrir suas feridas;

• Evite fazer esforços físicos;
• Evite falar demais nos primeiros dias;
• Evite ingerir alimentos quentes e duros;
• Prefira alimentos gelados e moles.


