
HHoje é possível a instalação de implan-
tes em poucos minutos, sem cortes ou 
incisões, nem suturas ou pontos, e o 
paciente sai mastigando e sorrindo.

Cirurgias de Implantes planejadas 
no computador

Esse é um moderno recurso de insta-
lação de implantes que utiliza a tomo-
grafia computadorizada, em que os 
dados obtidos do tecido ósseo do pa-
ciente são processados através de um 
software, onde se planeja, em tama-
nho real, em que posições tridimen-
sionais os implantes serão instalados. 
Após isso, os dados são enviados para 
a Suécia. Em alguns dias recebemos 
um guia cirúrgico confeccionado pelo 
sistema CAD-CAM, que possibilita 
executar a prótese antes da cirurgia. 
Assim, é possível instalar os implantes 
e a prótese em menos de l hora

O que é odontologia estética?
É uma área muito mais complexa do 
que se imagina. Não basta fazer cla-
reamento dental e instalar algumas 
coroas em porcelana para se conse-
guir um resultado estético adequado. 
É necessário planejar criteriosamente 
a reconstrução do sorriso, utilizando 
recursos modernos que sejam ade-
quados para cada paciente individu-
almente. Hoje existem várias técnicas 
e materiais sofisticados que propor-
cionam resultados extremamente na-
turais.

Como se consegue isso?
A estética do sorriso é composta pelos 
dentes, considerados essencialmente 
na forma, textura de superfície, cor, 
translucidez e posição e, também, 
pelo tecido gengival e lábios. Pode-
mos associar o sorriso a um quadro: 
os dentes e a gengiva correspondem 
à tela, enquanto que os lábios são a 
moldura. Um sorriso não será bonito 
se esses componentes não estiverem 
dispostos em harmonia. Para isso, po-
demos utilizar facetas em porcelana 
para mudarmos posição, forma, tex-
tura e cor dos dentes. Cirurgias plásti-
cas e/ou enxertos gengivais, enxertos 
ósseos, alteração de curvatura dos ar-
cos dentais entre outras técnicas.

O que você acha da implantodon-
tia atual?
Hoje já não mais se discute se o im-
plante é uma técnica de sucesso ou 
não. Indiscutivelmente apresenta alto 
índice de sucesso. Nos últimos 10 
anos, o enfoque está nos resultados 
estéticos obtidos através da perfeita 
associação da parte cirúrgica com a 
protética, visando a naturalidade do 
sorriso.  
Em 2005, comemoramos, no “World 
Celebrations-40 years of Osseointe-
gration”, com o professor Branemark 
(Suécia), 40 anos de Osseointegra-
ção. Isso significa que o implante já 
tem, comprovadamente, 40 anos de 
sucesso. 

Todo paciente pode receber im-
plantes?
Sim, desde que esteja em bom estado 
de saúde e em boas condições ós-
seas. É importante um planejamento 
integrado entre os profissionais que 
executarão a fase cirúrgica, a fase 
protética e laboratorial. 
Em alguns casos é necessária, antes 
da colocação do implante, a recons-
trução óssea da região. Isto é feito 
através de enxerto ósseo autógeno 
(utilizando osso de algumas áreas da 
boca ou da crista ilíaca).

Sempre é necessário o enxerto ós-
seo?
Nem sempre. Em casos de pacientes 
totalmente desdentados, utilizamos 
uma técnica recente que simplifica a 
cirurgia de implante. Mesmo que o 
paciente não apresente grande quan-
tidade óssea é possível evitar o enxerto 
ósseo e instalar apenas 4 implantes na 
maxila ou mandíbula e a prótese ime-
diatamente após o ato cirúrgico, tudo 
isso em uma hora (ver desenhos).

Como fica a estética após a insta-
lação de implantes?
Para se conseguir uma estética natural 
é necessário que se utilize os melhores 
recursos cirúrgicos e protéticos. Por 
isso, há mais de 20 anos, me dedi-
co à especialidade de prótese e para 
personalizar os trabalhos dos meus 
pacientes, tenho um Laboratório de 
Prótese Dental especializado em por-
celana e estética. 

Qual é o seu método de trabalho?
Tenho sempre o cuidado de obter um 
diagnóstico preciso e um planejamen-
to criterioso para conseguir o resulta-
do que o paciente espera. Mas isso só 
não basta. O tratamento global não 
se encerra quando o trabalho é con-
cluído. Nossos pacientes são sempre 
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acompanhados, periodicamente, para se 
manter o resultado a longo prazo. Outro 
aspecto que damos muita ênfase é a pre-
venção em todos os níveis e os cuidados 
que temos com a biossegurança. 

Como é a sua visão da Odontologia 
nos dias de hoje?
Como em todas as áreas, não basta o 
curso de graduação e nem mesmo as es-
pecializações. É de suma importância que 
o profissional mantenha em sua rotina clí-

nica a participação constante em cur-
sos de aperfeiçoamento, pois a evolu-
ção na Odontologia é muito dinâmica 
e é necessário que o cirurgião-dentista 
traga para seu paciente o que existe de 
mais atual.

Como é formada a sua clínica?
A minha equipe é formada por auxilia-
res e técnicos em prótese dental, além 
de cirurgiões-dentistas que me auxi-
liam, nos casos clínicos.

Dr. Carlos Russo é:
•Cirurgião-dentista com 28 anos de 
experiência, com atuação em Reabili-
tação Oral, Implante, Enxerto Ósseo 
e Gengival, Prótese e Odontologia 
Estética. 
•Especialista em Diagnóstico Bucal 
pela Universidade de São Paulo.
•Aperfeiçoamento na Alemanha na 
área de prótese e porcelana.
•Atualização em 816 horas de parti-
cipação em cursos teóricos e palestras 
em especialidades da Odontologia.
•1089 horas de freqüência em Cur-
sos de Aperfeiçoamento em diversas 
áreas e participação em 42 Congres-
sos, Seminários e Simpósios nacionais 
e internacionais.
•Docente, durante oito anos, na Uni-
versidade Paulista e Universidade de 
Mogi das Cruzes.
•Representa, no estado de São Pau-
lo, a seccional da APCD de Mogi das 
Cruzes, como membro do conselho e 
comitê deliberativos.
•É membro da Comissão de Ética 
– Seccional Mogi das Cruzes do Con-
selho Regional de Odontologia do 
estado de São Paulo.
•Membro da Academia Brasileira de 
Odontologia Estética.
•Membro da Sociedade Brasileira de 
Estomatologia.


