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Aparelhos melhoram sorriso e saúde
Em casos de mordida errada, dentes desalinhados ou encavalados, a Ortodontia faz o tratamento para corrigir o problema
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Aparelho busca alinhar os dentes para tornar o sorriso mais belo

MUITO ALÉM DA ESTÉTICA

Um sorriso bonito faz 
toda a diferença - tanto para 
a autoestima quanto ao co-
nhecer outra pessoa e notar 
um riso saudável e atraente. 
Para isso, muitas vezes é ne-
cessário usar algum tipo de 
aparelho ortodôntico a fim 
de corrigir falhas e deixar 
os dentes alinhados. E nem 
sempre as razões são apenas 
estéticas, já que o tratamento 
apresenta outros benefícios 
na correção da mordida, 
prevenção de cárie e doenças 
na gengiva, etc.

A mordida errada pode 
ser entendida como o mau 
encaixe da arcada dentária 
superior com a inferior, sem 
uma oclusão adequada. É 
comum ainda que as pessoas 
com esse tipo de problema 
apresente recessões gengi-
vais, fraturas dentárias ou 
desgaste dos dentes, entre 
outros prejuízos. O trata-
mento ortodôntico é usado 
para corrigir uma “mordida 

torta”, condição conhecida 
como má oclusão e que en-
volve dentes que são api-
nhados e tortos. A correção 
do problema pode criar um 
sorriso bonito, mas o mais 
importante é que o tratamen-
to ortodôntico resulta numa 
boca mais saudável. Isso 
ocorre porque os dentes api-
nhados e tortos dificultam a 
limpeza da boca, o que pode 
levar a cárie dentária, doença 
periodontal e, possivelmen-
te, perda dentária. 

Às vezes, simples altera-
ções no posicionamento dos 
dentes acabam deixando-os 
desalinhados e afetando 
sua boa aparência. Logo, 
o paciente deve optar pela 
correção, de forma a con-
quistar maior harmonia e 
satisfação com a estética do 
seu sorriso. Porém, é impor-
tante relembrar que o tempo 
de tratamento ortodôntico 
ideal permite a correção em 
poucos meses dos casos mais 

simples com a garantia da 
qualificação do profissional, 
técnica e materiais utilizados 
e grau de instrução e coope-
ração do paciente.

Além da melhora na au-
toestima, existem ainda ca-
sos mais sérios como quando 
um ou mais dentes ficam 
encavalados sobre outros. 
A higiene é dificultada, po-
dendo causar cáries, doenças 
periodontais, mau hálito e 
outras complicações. Então, 
é preciso iniciar o tratamento 
para liberar espaço e acomo-
dar cada dente no seu devido 
lugar. Do mesmo jeito que 
a falta de espaço pode ser o 
problema, a presença dele 
também pode fazer com que 
o aparelho ortodôntico esteja 
indicado.

ORTODONTIA
Existe uma área de espe-

cialidade da odontologia 
oficialmente conhecida como 
Ortodontia e Ortopedia Den-
tofacial. O propósito da orto-

dontia é tratar a má oclusão 
através de aparelhos e proce-
dimentos corretivos destina-
dos a corrigir o alinhamento 
dos dentes e da maxila e 
mandíbula. Ortodontista é 
o dentista especializado no 
diagnóstico, prevenção e tra-
tamento das irregularidades 
dentais e faciais.

A boa higiene bucal é 
especialmente importante 
quando os aparelhos estão 
presentes. Escovar regular-
mente, conforme orientado 
pelo dentista, passar o fio 
dental diariamente e agen-
dar consultas odontológicas 
podem ajudar a manter os 
dentes saudáveis.


