
Sou fumante! Sou hipertenso! Tenho 
diabetes! Posso fazer implantes? 

Olá %FIRSTNAME%. 
  

Na última semana tive uma onda de pacientes desesperados aqui na 
clínica.  
  

Alguns deles eram fumantes, outros eram diabéticos… Até mesmo 
hipertensos apareceram com a mesma dúvida! 
  

Todos queriam saber: 
  

“Doutor, eu posso fazer implante, é seguro?” 

  

Logo imaginei que esta poderia ser a sua dúvida também, ou a dúvida 
de alguém próximo a você. Então resolvi vir aqui responder! 
  

De maneira simples e direta, a resposta é: Sim, você pode! E sim, é 
seguro! 
  

Para te falar a verdade, o implante é uma forma de promover mais 
qualidade de vida para pacientes com estes tipos de doença. 
  

Um dente robusto e firme vai muito além da estética, pois recupera a 
saúde bucal como um todo. 
  

A estética é apenas um bônus! 
  

Caso você seja diabético ou hipertenso, o tratamento terá apenas 
algumas mudanças. 
  

Obviamente você precisará de uma atenção especial da nossa 
equipe. 
  

Primeiro, iremos acompanhar de perto o seu nível de glicose ou sua 
pressão arterial. 
  

O procedimento só é feito quando os indicadores estiverem 
controlados e adequados. 
  

Iremos também observar os medicamentos que você toma para que a 
anestesia e os procedimentos sejam adaptados à sua necessidade. 



  

Estes detalhes podem te deixar com medo, eu sei.  
  

Mas na prática… A verdade é que você estará ainda mais seguro que 
a maioria dos pacientes! 
  

Você terá atenção extra da equipe e fará um tratamento com cuidados 
que vão além do padrão. 
  

Isso porque durante todo o processo nossa equipe irá te acompanhar 
de perto. 
  

Assim garantimos que tudo ocorra com segurança e que os resultados 
sejam perfeitos. 
  

O objetivo é que você finalize o tratamento com muito mais saúde do 
que quando começou. 
  

Nosso time de especialistas já atendeu pacientes com diabetes, 
hipertensão e várias outras doenças crônicas. 
  

Por isso, não há com que se preocupar, são profissionais com muita 
experiência. 
  

De qualquer maneira, sabemos que você pode ter várias outras 
dúvidas e receios. 
  

Por isso, peço que entre em contato conosco pelo xxxxxxx 

  

Assim poderemos saber mais detalhes sobre seu caso e te responder 
de maneira individual para que não restem dúvidas! 
  

Se preferir, você pode marcar uma conversa com a gente aqui no 
consultório. 
  

Pessoalmente poderemos te dar total atenção e garantir que você 
entenda todos os detalhes. 
  

Não deixe o medo e as dúvidas te impedirem de viver a vida que você 
merece viver! Entre em contato! 
  

Até mais, obrigado! 
 


