


Q
uando você imagina um 

aparelho ortodôntico a 

primeira imagem que 

vem a sua cabeça é a de 

um adolescente, certo? 

Mas, esse cenário está mudando. 

Pesquisas recentes apontam que cerca 

de 25% dos pacientes ortodônticos hoje 

são adultos. Os aparelhos atuais são 

mais discretos, rápidos e tem preços 

mais acessíveis, encorajando muitos 

adultos a iniciarem o tratamento em 

busca de um sorriso melhor.

Ainda assim, existem pessoas 

que sentem receio em usar aparelho, 

com medo de associar sua imagem a 

algo considerado infantil. Não existe 

um limite de idade para usar aparelho. 

Contanto que as suas gengivas e 

dentes estejam saudáveis, você é um 

candidato perfeito para o tratamento.

Mas, é muito importante buscar 

um tratamento adequado. Confira 

algumas dicas da especialista em 

ortodontia, Dra. Ana Karina Motta 

sobre como aparelho nos dentes 

melhora a autoestima e a saúde.



SAÚDE
O dentista utiliza aparelhos 

ortodônticos, sejam eles fixos 

ou móveis, para corrigir dentes 

desalinhados ou apinhados. 

Ter os dentes saudáveis e 

alinhados não é apenas uma 

questão de estética, mas 

também de saúde. Ter um 

sorriso bonito e uma mordida 

correta traz benefícios em 

diversos fatores, como o 

sono e a respiração. A pessoa 

também passa a mastigar e 

a falar adequadamente, além 

de controlar a deformação 

gradual da arcada. Em alguns 

casos, o paciente também 

precisa se submeter a cirurgias, 

e não somente ao aparelho 

ortodôntico.
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ESTÉTICA
Adultos que decidem iniciar um tratamento ortodôntico 

normalmente querem se sentir melhor com o seu sorriso, serem 

mais saudáveis e transmitir uma primeira impressão melhor. O 

seu sorriso é uma das primeiras coisas que outras pessoas notam, 

então sorrir pode trazer um impacto positivo na sua vida. Não 

importa se os seus dentes são tortos, deixar de sorrir, ou esconder 

o seu sorriso sempre traz um resultado negativo tanto na vida 

pessoal, quanto no trabalho.
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TEMPO DE 
TRATAMENTO
O tempo de tratamento, vai depender 

dos objetivos traçados.

Por isso é tão importante buscar um 

ortodontista. Meses de tratamento, ou 

até mesmo alguns anos, valem a pena, já 

que o seu efeito será permanente.
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MENOS DOR
A laserterapia tem mostrado excelentes 

resultados no controle da dor, na 

redução dos processos inflamatórios 

e na aceleração da cicatrização.

Hoje em dia podemos considerar o laser 

um auxiliar terapêutico indispensável 

dos consultórios odontológicos e 

médicos, pois tem ação analgésica, 

anti-inflamatória e antibiótica e poder 

de regeneração tecidual o que permite 

a diminuição do desconforto e uma 

recuperação rápida, imediatamente 

após a primeira aplicação do laser.
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CUIDADOS
Iniciar um tratamento ortodôntico é algo 

que demanda cuidado. Aparelhos contêm 

espaços muito pequenos que podem 

segurar pedaços de comida, que criam 

placa e aumentam a chance de outros 

problemas bucais acontecerem. Por isso 

é importante escovar os dentes ao menos 

três vezes ao dia, usar fio dental e a 

utilização de enxaguantes bucais nestes 

casos são bem indicados. Também se faz 

necessário agendar profilaxias dentárias 

com frequência e realizar periodicamente 

check ups clínico com seu dentista.

Como a formação da boca de um adulto já 

terminou de crescer, você pode precisar de 

mais do que um aparelho para alcançar o 

seu objetivo. Em alguns casos, o paciente 

também precisa se submeter a cirurgias, e 

não somente ao aparelho ortodôntico.
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A Clínica Meu Sorriso atende diversos 

convênios. Confira a lista no nosso site:  

 

www.clinicameusorriso.com.br
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