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Ortodontia para

todas as idades

Todos merecem reconstruir o sorriso, independentemente da idade. O aparelho ortodôntico deixa seus dentes
alinhados, saudáveis e em harmonia com o seu rosto.
A cada ano que passa a expectativa de vida aumenta
e cada vez mais a saúde bucal tem sido ponto fundamental quando se discute este assunto. Sabe-se que dentes
apinhados e desalinhados influenciam muito a saúde da
boca, em todas as idades.
A exigência estética também vem se tornando cada
dia mais relevante, desse modo, junto com os tratamentos
faciais e cirurgias plásticas, os tratamentos ortodônticos
para pessoas de todas as idades vêm ganhando a atenção
do público.
Além de melhorar muito a estética, os dentes alinhados proporcionam uma melhor higiene bucal, gengivas
saudáveis, alívio das dores de ATM e dos músculos da face.
No adulto a ortodontia ajuda principalmente na melhora
da oclusão e de dores e ruídos nas articulações da boca,
podem até mesmo aliviar algumas dores de cabeça. O uso
de aparelho pode resolver o problema da perda dentária
por mobilidade dental, pode ajudar também nas reabilitações orais movimentando dentes fora de lugar e favorecendo a colocação dos implantes.

A indicação para o adulto é sempre usar o aparelho
fixo, pois hoje estes são muito simples e discretos. Com os
novos aparelhos estéticos da cor do dente, seu uso chega
a ser imperceptível. Existe também a opção de aparelhos
linguais, nos quais os braquetes são colocados na parte
interna dos dentes, ficando totalmente invisíveis.
Se você acha que não tem mais idade para usar aparelho ortodôntico fixo, pois o aparelho vai chamar muito a atenção e atrapalhar a sua carreira profissional, isto
não acontece mais, o aparelho ortodôntico lingual fica na
superfície interna dos dentes e ninguém saberá que você
o esta utilizando, ele é totalmente invisível e vai corrigir
todos os seus dentes ao mesmo tempo em que você investe na sua estética dental usando resinas ou fazendo
um clareamento. O tempo de uso do aparelho é por volta
de 12 meses, na maioria das vezes sem a necessidade de
extrações dentaria.
Hoje é muito comum encontrarmos pacientes de mais
de 60 anos usando aparelho fixo. Se você quer ter os seus
dentes mais alinhados e bonitos, eliminar as dores na ATM,
ter uma boa mastigação, melhorar a sua higienização e
principalmente quer sentir-se mais seguro ao sorrir, você é
um candidato ao aparelho ortodôntico.
Após o termino do tratamento você se perguntará
“Porque esperei tanto tempo para colocar o meu aparelho
e melhorar a minha qualidade de vida”. Um novo sorriso é
o melhor investimento para melhorar a aparência e aumentar o prazer pela vida.
Ligue para nós e agende uma consulta, você merece
este carinho.
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