plástica dental
Antes de se submeter à tão sonhada cirurgia plástica, marque uma consulta com seu
dentista. Pode parecer estranho, mas com as técnicas modernas na área da Odontologia é
possível recuperar a beleza como um todo e de quebra apagar alguns aninhos do RG
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om o avanço das técnicas, alguns renomados cirurgiões plásticos
estão aconselhando seus pacientes a reverem seus dentes antes
de encarar o bisturi. Isto porque com as coroas de porcelana, as
lentes de contato dentais e os implantes é possível renovar e reestilizar os
dentes, conquistando um sorriso mais bonito e uma melhora na aparência
geral. “O primeiro passo é fazer um estudo de proporções áureas que nos
leva ao tamanho e formato ideal para cada biótipo. Com a idade, ocorre
desgaste dos dentes, dando uma aparência envelhecida, e o clareamento
dental muitas vezes não consegue clarear 100%, tornando-se essencial,
então, restabelecermos o formato e cor ideal com porcelanas. As facetas
podem ser usadas como, por exemplo, no caso de otimizar a estética de
um homem com rosto quadrado e dentes miúdos, revitalizando o sorriso
com dentes mais alongados e largos, obtendo uma proporção adequada
para destacar o sorriso no contexto geral, valorizando o rosto”, explica
a cirurgiã-dentista Adriana Golmia, especialista em Prótese e Implantes.
Já os implantes importados, que são utilizados hoje em dia, melhoram a
estética com componentes de zircônia e não de metal, o que leva à excelência
na estética. Por outro lado, as coroas hoje são constituídas totalmente de porcelana (dentro e fora) de maneira que não aparentam um halo acinzentado
na área ao redor da gengiva, sendo translúcidas e naturais. As imperfeições
então são corrigidas e a autoestima e a resistência são devolvidas aos dentes.

Depoimentos

“Quando restaurava meus dentes
com resina, eu tinha que fazer
várias manutenções, agora com
as facetas de porcelana, as velhas
obturações de resina não são mais
necessárias. Sem falar que, por ser
fumante, as coroas de porcelana
são ótimas porque não mancham,
e com uma simples profilaxia ficam
perfeitas. Realmente foi um ótimo
investimento”. M.G.C.

“Por ter tomado antibiótico
por vários anos, meus dentes
ficaram fracos e acinzentados.
O clareamento não conseguia
chegar ao tom esperado, e meus
dentes anteriormente eram muito
pequenos e não apareciam no
sorriso. Agora estou supersatisfeito,
e a manutenção é praticamente
zero. Já tenho minhas facetas há
oito anos, e estão perfeitas”. R.M.
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