
Original
O conceito de tratamento All-on-4®

 1 cirurgia
Sem demorados 
procedimentos 
com enxertos.

4 implantes
Dois retos na parte 
anterior e dois 
inclinados na 
parte posterior.

 1 prótese fixa
Restauração provi-
sória de arcada 
completa colocada 
no dia da cirurgia.*

*  Para os pacientes que cumprem os critérios para carga imediata dos implantes.

“Uma abordagem 

focada no paciente 

deve ter como 

principal objetivo 

evitar procedi mentos 

mais invasivos, como 

os enxertos, quando 

um número mais 

limitado de implantes 

pode proporcionar 

resultados duradouros 

semelhantes em 

termos de fiabilidade.”

Original
Dos pioneiros das restaurações 
de arcada completa

Hoje2004

Per-Ingvar Brånemark 
trata o seu primeiro 
paciente, Gösta Larsson, 
com uma restauração 
de arcada completa.

1965

O Dr. Paulo Malo trata 
o seu primeiro paciente 
com o conceito de 
tratamento All-on-4®.

Lançamento do conceito 
de tratamento All-on-4®

1998

Centenas de milhares 
de pacientes já foram 
tratados com o conceito 
de tratamento All-on-4®.

Comprovado
Elevadas taxas de sobrevivência

aos 10 anos 
na mandibula4 

94.8 %

aos 5 anos 
no maxilar3 

98.0 %
aos 3 anos2 

99.0 %
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Comprovado
Níveis ósseos estáveis 5 – 9 e tecidos 
moles saudáveis 6 

Remodelação óssea favorável, tanto para os 
implantes inclinados como para os axiais 5

Implantes colocados em carga imediata com referência radiográfica definida no 
momento da colocação. Assim, toda a remodelação óssea é descrita. O gráfico mostra 
os resultados para a mandíbula, mas os resultados para o maxilar são semelhantes. 
Os asteriscos (*) indicam uma diferença estatisticamente significativa (p=0.03).5

Implantes 
inclinados

Implantes 
axiais

Comprovado
Muitas vezes copiado, mas nunca igualado

Muitos tentaram copiar o conceito de tratamento All-on-4®, mas só 
a Nobel Biocare tem o seu sucesso documentado cientificamente.2,10

Nobel Biocare 
All-on-4®

Straumann® 
Pro Arch

estudos clínicos
0 34

0 pacientes >2400 pacientes

0 implantes >9250 implantes

estudos clínicos

Marcante
Qualidade de vida imediata, no dia 
do tratamento

Tratamento convencional

Conceito de tratamento All-on-4®

Enxerto ósseo 
e adaptação da 
prótese removível.

Colocação dos 
implantes e adaptação 
da prótese removível.

Colocação da 
restauração fixa.

6 meses1.º dia 9 meses

1 dia

Colocação dos implantes e da restauração 
provisória em apenas uma visita.*

*  Para os pacientes que satisfazem os critérios 
para carga imediata dos implantes.
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Marcante
A solução que muda a vida dos seus pacientes

Tratamento 
convencional

Conceito de tratamento 
All-on-4®

Tratamento mais curto 
Menos dores 1

Custos mais baixos 11

Marcante
Elevada satisfação dos pacientes

No que diz respeito à função, à estética, aos sentidos, 
à fala e à autoestima.11

98% dos pacientes 
    recomendariam este 
  tratamento.

95% dos pacientes
    estão satisfeitos
  com os seus novos dentes.

74 %
estão extremamente 
satisfeitos

88 %
recomendariam 
sem a menor dúvida

21%
estão satisfeitos

10 % consideram
a hipótese de recomendar 

a um amigo
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Aumento da procura

20 %
da população 
adulta do mundo 
é afetada pela 
perda total 
de dentes.1

Os pacientes 
estão cada 
vez mais 
conscientes 
das opções de 
tratamento e dos 
benefícios dos 
tratamentos com 
base em implantes.

Marcante
A solução que faz crescer a sua clínica

24 % dos profissionais 
de medicina dentária que 
participaram num curso 
Nobel Biocare
All-on-4® ...

... aumentou o número 
de implantes colocados 
em mais de

50 %
no ano 
seguinte.13
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