Criamos uma série de perguntas que foram pensados para você. Ao
longo de nossa jornada na Odontologia percebemos que muitos
candidatos a tratamento ortodôntico possuem as mesmas dúvidas e os
mesmos anseios que você tem vejamos algumas delas:
O que é ortodontia?
è um ramo da odontologia especializado no diagnostico ,prevenção e
tratamento das irregularidades dentais e faciais.Esta especialidade tem
como objetivo criar uma harmonia entre dentes ,lábios e ossos
maxilares proporcionando um equilíbrio facial adequado.
Quando procurar um especialista?
quando você perceber independente de sua idade,sexo,que tem alguma
coisa errada quando você mastiga ou quando você se olha no espelho e
fica incomodado com seu sorriso,achando que está torto ou
esquisito,significa que você está começando a ver seu problema.

 Se você é adulto,está consciente que tem problema ortodôntico,dentes
desalinhados e/ou encavalados,sente vergonha de sorrir ,e acha lindo um
sorriso alinhado e branquinho,mas tem pouco tempo de freqüentar dentista,
mas deseja muito ter esse sorriso, você nem imagina o que os aparelhos
ortodônticos atuais podem fazer por você...saiba que hoje temos os
aparelhos autoligaveis que podem resolver esse problema,você sabia que
o numero de consultas mensais diminui? Você só vai precisar ir de 02 em
dois meses ao seu ortodontista,dessa forma,você economiza tempo e
dinheiro...

Voltando a falar sobre o aparelho autoligavel, quais vantagens ele tem em relação ao
convencional?
São varias,mas comentaremos as mais relevantes para você paciente;
este braquete não necessita de borrachinha,logo o acumulo de placa bacteriano será
menor e a higienização será mais fácil,outra ,
as visitas mensais deste aparelho passarão a ser bimestrais,logo você não precisara está
mensalmente no seu ortodontista,com isso você poderá se planejar com antecedência
seu retorno,
o numero de consultas durante todo o tratamento será reduzida e com isso além do
tempo ,você economiza dinheiro...
ele utiliza fios mais inteligentes que sofrerão menos atritos dentro do braquete e com isso
seu tratamento será otimizado......

 Qual o tempo de duração de um tratamento ortodôntico?
 Dependendo da gravidade do caso e da idade do paciente ,o

profissional dentista poderá dá uma previsão,uma
estimativa de tempo ,que poderá ser de 24 a 36 meses em
pacientes adultos ,por exemplo...mas se você buscar o
tratamento com profissional serio,antes dele colocar seu
aparelho,você deverá receber todas as informações como
diagnostico,prognostico e gravidade do caso como
estimativa de tempo do tratamento...se será necessário
extrair dentes, e quais serão os indicados, e muitas outras
questões serão abordadas ,ate que você se sinta seguro....

 O que acontecerá comigo e meus dentes se problemas ortodônticos não forem
resolvidos?


Dependendo da gravidade da má oclusão,doenças oportunistas como cárie,que pela dificuldade
de higienização e uso de fio dental devido ao grau de inclinação dos dentes ,estes serão alvos
mais fáceis para doença carie,como também para doenças gengivais como gengivite,inflamação
da gengiva com sangramento e periodontite que é a gengivite mais agravada ,onde observamos
perda óssea,secreção purulenta... poderá acontecer fraturas com mais facilidades,devido a
dentes estarem mais para frente;dores musculares no pescoço, na face,dores de cabeça
recorrentes de 02 a três vezes por semana,poderá ser sinal de alerta...
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