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Introdução
Quando você imagina um 

aparelho ortodôntico a 
primeira imagem que vem à sua 
cabeça é a de um adolescente, 
certo? Mas esse cenário está 
mudando. Pesquisas recentes 
apontam que cerca de 40% dos 
pacientes de ortodontia hoje são 
adultos. Os tratamentos modernos 
oferecem aparelhos mais discretos, 
são mais rápidos e tem preços 
mais acessíveis, encorajando 
muitos adultos a iniciarem o 
tratamento em busca de um 
sorriso mais bonito e saudável. 
 
 
Ainda assim, existem pessoas que tem receio em usar aparelho com medo 
da dor. O que elas não sabem é que a laserterapia tem mostrado excelentes 
resultados na diminuição do desconforto, na redução dos processos 
inflamatórios e na aceleração da cicatrização, devido a sua ação analgésica, 
anti-inflamatória e antibiótica.
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Não existe um limite de idade para usar aparelho ortodôntico. 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, com um 
profissional especializado.  
 
Confira as dicas da especialista em ortodontia Dra. Ana Karina Motta 
sobre como obter resultados importantes, que irão trazer benefícios para a sua 
autoestima e saúde.
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Saúde
O   dentista   utiliza  aparelhos  ortodônticos,  sejam   eles  fixos  ou  móveis,  para  corrigir 

dentes desalinhados e mal posicionados. Ter os dentes saudáveis e alinhados  
não  é  apenas uma questão  de estética,  mas  também  de  saúde. Um  sorriso bonito  
e  uma  mordida  correta podem te beneficiar de diversas formas.  Por  exemplo, 
facilitando a higienização dos dentes e protegendo a articulação dos maxilares. 

Você também passa a mastigar, respirar e falar adequadamente. Além de controlar 
a deformação gradual que ocorre na arcada dentária.
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Com o passar dos anos, é normal 
que a perda da altura facial 

e a diminuição do perímetro da 
arcada dentária aconteça. Isso 
leva os dentes a se desalinharem, 
ou seja, se apinharem, 
sobrepondo um dente ao outro. 
Além do problema estético, isso 

também acarreta uma dificuldade 
na hienização, devido à facilidade 
do acúmulo da placa bacteriana e ao 
aparecimento de cáries e doenças 
na gengiva. O uso do aparelho 
ortodôntico pode corrigir esses 
problemas.

Alinhamento dos Dentes
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O  objetivo do tratamento 
ortodôntico é a correção 

da má oclusão. Ou seja, um 
melhor encaixe dos dentes, 
proporcionando uma mastigação 
mais eficiente e com menor 
esforço muscular, preservando a 
articulação dos maxilares - a ATM. 
 
Além disso, quem tem os dentes 
bem posicionados nas suas bases 
ósseas respira melhor, evitando 
um dos problemas mais frequentes 
entre os adultos: a apnéia do sono 
(a parada respiratória enquanto a 
pessoa dorme).

Dica : O bom posicionamento dos 
dentes através do uso do aparelho 
proproporciona uma melhora na fala.  
E quem tem uma boa dicção,  
normalmente, se expressa melhor.

Articulação, mastigação, 
fala e respiração
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Muitos dos adultos de hoje 
viveram em uma época onde 

as extrações de dentes eram o 
recurso mais utilizado. A perda de 
um dente, no entanto, causa uma 
desarmonia na arcada dentária, 
porque os dentes vizinhos ao 
extraído se movimentam e, muitas 
vezes, fecham o espaço do dente 

perdido, abrindo espaço em outros 
locais. O tratamento ortodôntico 
serve para redimensionar o espaço 
ideal do dente perdido, para que 
seja possível realizar o implante 
dentário. Assim, o paciente 
consegue desenvolver uma mordida 
correta e ter uma estética melhor.

Dimensionando o espaço 
para implantes
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Adultos que decidem iniciar 
um tratamento ortodôntico, 

normalmente, querem se sentir 
melhor com o seu sorriso, serem 
mais saudáveis e transmitirem uma 
primeira impressão melhor. O seu 
sorriso é uma das primeiras coisas que 
outras pessoas notam, então sorrir 
traz um impacto positivo na sua vida. 

Deixar de sorrir ou esconder o sorriso 
têm resultados negativos, tanto na vida 
pessoal quanto na vida profissional. 
Sempre é possível ter um sorriso bonito 
e saudável, basta fazer o tratamento 
correto e seguir as dicas do seu 
ortodontista.

Estética
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Av. Tancredo Neves,
nº 999, sala 802,
Edf. Metropolitano Alfa, Caminho das Árvores, 
Salvador/BA, 
CEP 41.820-021
Telefones: (71) 3341-4446  (71) 98702-0146

Rua João das Botas, 
nº 185, sala 203, 
Centro Médico João das Botas, Canela, 
Salvador/BA, 
CEP 40.110-160
Telefones: (71) 3328-5712  (71) 98702-0145


