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INTRODUÇÃO
Vejo centenas de pais todas as semanas com muitas dúvidas sobre
como realizar o tratamento ortodôntico para seus filhos. Também
vejo muitos adultos que têm pensado em usar aparelho, mas não
têm certeza de como fazer isso. E eu não os culpo!

Muitas vezes se perguntam quando é a melhor hora para começar,
quem devem consultar para o tratamento ortodôntico, quais opções
estão disponíveis, e como arcar com esse investimento tão
importante.

Há muitas informações por aí, mas, infelizmente, muitas delas são
informações incorretas. Os pacientes muitas vezes ouvem opiniões
diferentes de, amigos e familiares, dentistas gerais, odontopediatras
e até mesmo ortodontistas diferentes.

Decidi escrever este livro para dar aos pais as respostas a essas e
muitas outras perguntas que podem surgir ao decidir mudar o sorriso
de seus filhos. Ao longo deste livro, você encontrará respostas
imparciais que o ajudarão a navegar por essa jornada de mudança
de vida para você e/ou seus filhos.

Ao final deste livro, tenho certeza de que você terá todo o
conhecimento necessário para tomar as decisões corretas e ser
capaz de cuidar de seus filhos da melhor forma possível.

PARTE 1
Por que corrigir seu sorriso

Capítulo 1
Principais razões para corrigir seu sorriso

Vamos concordar, todo mundo quer ter um sorriso lindo. Quer seja
um dente torto, alguns espaços ou a sua mordida que o incomoda,
é provável que você já esteja pensando em melhorar o seu sorriso
há muito tempo.

Quando se trata de ter um sorriso bonito, o motivo para a maioria
das pessoas almejá-lo é óbvio: para parecer melhor. Mas também
há muitos outros benefícios em ter dentes alinhados, muitos dos
quais você pode não ter conhecimento. Estes são alguns dos mais
importantes:

MOTIVO Nº 1: Tenha uma aparência melhor
Todos nós já passamos por isso. Você está conversando com
alguém no seu trabalho, tomando um café com um amigo, ou talvez
num encontro, e tudo que você pode fazer é encarar seus dentes ...

A pesquisa mostrou que um sorriso é a primeira coisa que notamos
quando conhecemos alguém. Quando solicitadas a classificar o que
notaram primeiro sobre outra pessoa, as pessoas responderam:

34% dentes
22% corpo
19% olhos
17% cabelo
8% pele

Também foi demonstrado que demoramos 3 segundos para causar

uma primeira impressão.

Um estudo que examinou pessoas em sites de namoro descobriu
que é 57% mais provável que pessoas com sorrisos bonitos tenham
um encontro. Além disso, 38% dos brasileiros disseram que não
iriam ter um segundo encontro com alguém com dentes tortos, em
comparação com apenas 23% se ainda vivessem com seus pais!

Outro grande estudo foi realizado mostrando fotos de pessoas com
e sem sorrisos agradáveis. Pessoas com sorrisos agradáveis foram
classificadas como aparentando ser mais acessíveis, confiáveis,
educadas, honestas, inteligentes, mais felizes, bem-sucedidas e
populares com o sexo oposto.

MOTIVO # 2: Sinta-se melhor
Todos nós sabemos que sorrimos quando nos sentimos bem. Mas
você sabia que também podemos nos sentir bem apenas sorrindo?

Quando sorrimos, nosso cérebro libera moléculas minúsculas
chamadas neurotransmissores. Esses neurotransmissores incluem
dopamina, endorfina e serotonina. Esses neurotransmissores
indutores de prazer são a maneira que nosso corpo usa para
informar ao cérebro que estamos experimentando prazer e são os
principais alvos de muitos medicamentos disponíveis atualmente.

Esses neurotransmissores reduzem o estresse, relaxam o corpo e
até reduzem a pressão arterial. A serotonina atua como um
antidepressivo. Na verdade, muitos dos antidepressivos de hoje
trabalham para aumentar o nível de serotonina no cérebro.

A pesquisa mostrou que um sorriso pode produzir o mesmo nível de
estimulação cerebral que 2.000 barras de chocolate. Outro estudo
mostrou que um sorriso pode produzir tantos neurotransmissores
quanto alguém que recebe R$ 25.000!

Além disso, o sorrisos é contagioso! O sorriso não apenas faz você
se sentir melhor, mas também faz com que todos ao seu redor se
sintam melhor. Existem mecanismos em nosso cérebro que nos
fazem imitar sorrisos quando vemos alguém sorrindo. Você já se
perguntou por que sorri quando vê alguém sorrir para você?

MOTIVO Nº 3: DENTES MAIS SAUDÁVEIS

Manter os dentes livres de placa bacteriana é a melhor forma de
prevenir doenças como cáries, doenças gengivais (gengivite) e
doenças ósseas (periodontite). Ter dentes tortos cria áreas difíceis
de alcançar e manter limpas. Isso aumenta suas chances de contrair
todas essas doenças.

Alinhar os dentes tornará as áreas entre os dentes mais acessíveis
e mais fáceis de escovar e passar fio dental, diminuindo as chances
de cáries e inflamação gengival. Também fará com que seus dentes

se limpem automaticamente. (Você sabia que um dos principais
benefícios da saliva é que ela limpa os dentes?)

Ter os dentes alinhados também reduz as chances de os alimentos
ficarem presos entre os dentes. Muitas vezes, isso pode causar mauhálito, inflamação e até infecções que podem se espalhar para
outras partes do corpo.

MOTIVO # 4: VIVA MAIS
Você sabia que existe uma ligação entre sua saúde bucal e a saúde
de todo o seu corpo? As pesquisas científicas continuam a encontrar
associações entre cáries, doenças gengivais e doenças cardíacas.

Um relatório publicado no Jornal Americano de Cardiologia mostrou
que pessoas com doenças gengivais têm de 24 a 35% mais chances
de ter doença coronariana.

Isso parece ser causado pela inflamação resultante de doença
gengival. Quando suas gengivas ficam inflamadas (vermelhas e
inchadas) devido ao acúmulo de placa, isso cria um ambiente onde
as bactérias podem viver dentro de seu corpo por um longo prazo.

Isso faz com que seu sistema imunológico tenha que lutar contra

essas bactérias constantemente.

Um estudo feito pela Sociedade americana de microbiologia
identificou genes em certas bactérias orais que permitem que os
organismos invadam e infectem as células arteriais humanas,
enfraquecendo as paredes do coração.

Esse nível de infecção de baixo grau e de longo prazo predispõe
suas artérias à aterosclerose (formação de placas e estreitamento
das artérias). Esse acúmulo de placa pode causar infarto cardíaco.
Além disso, se parte do acúmulo de placa for desalojada e carregada
para um vaso sanguíneo em seu cérebro, isso também pode causar
um acidente vascular cerebral (derrame).

A boa notícia é que a pesquisa mostrou que todos esses eventos
podem ser revertidos se uma boa higiene oral for melhorada e
mantida.

Uma série de estudos descobriram que os níveis de açúcar no
sangue

em

diabéticos

com

doença

periodontal

foram

significativamente reduzidos quando a doença gengival dos
pacientes foi tratada. Além disso, vários estudos mostraram que a
aterosclerose pode ser reduzida melhorando a higiene oral e
tratando a inflamação da gengiva.

Ter dentes alinhados pode facilitar a escovação e o fio dental. E ter
dentes tortos pode causar cáries e inflamação da gengiva, mesmo
se uma boa higiene oral for praticada. Esses novos estudos estão
continuamente nos dando uma ideia de como é importante ter dentes
retos e saudáveis.

MOTIVO Nº 5: AUMENTAR A AUTOESTIMA
A pesquisa mostrou que as pessoas com sorrisos agradáveis têm
níveis mais elevados de auto-estima. Também foi demonstrado que

eles são mais propensos a ser extrovertidos e melhor percebidos por

seus colegas.

O fato é que muitas crianças são provocadas por causa dos dentes
na escola. Muitas vezes, isso pode ter um grande impacto no
desenvolvimento emocional de uma criança, que pode ser
continuado até a idade adulta.

Além disso, ter medo de sorrir pode realmente interferir em sua vida
social e na forma como os outros o vêem.

Pesquisas têm mostrado continuamente que ter um sorriso atraente
aumenta a auto-estima e a autoconfiança. Também foi demonstrado
que as pessoas com sorrisos agradáveis são mais extrovertidas e
sociáveis.

Muitas pessoas também acham que um belo sorriso leva a
avanços na carreira. Um estudo recente mostrou que pessoas com
sorrisos agradáveis têm 58% mais chances de ter sucesso
profissional, 58% mais chances de conseguir um emprego em vez
de alguém com conjuntos de habilidades e experiência semelhantes
e 61% mais chances de conseguir um emprego onde você interaja
com outras pessoas cara a cara. Também foi demonstrado que
pessoas com sorrisos bonitos ganham mais do que pessoas com
dentes tortos. Portanto, ao considerar o custo de consertar seu
sorriso, considere também o custo de não consertar seu sorriso, que
às vezes pode ser enorme.

MOTIVO Nº 6: MORDIDA MAIS SAUDÁVEL
O alinhamento dos dentes também fará com que eles se encaixem
melhor, melhorando significativamente a saúde da sua mordida.

Certificando-se de que todos os seus dentes estão mordendo

corretamente,

as

forças

da

mastigação

são

distribuídas

uniformemente em torno de sua boca. Isso reduz as chances de
seus dentes serem danificados por força excessiva aplicada a eles.

Se muita força é colocada em um dente, às vezes ele pode fraturar,
exigindo trabalho extenso e caro para consertá-lo.

Uma mordida uniforme também reduz a chance de perda óssea ao
redor dos dentes. Isso pode ser especialmente importante à medida
que você envelhece e o suporte natural para seus dentes já é
reduzido.

Além disso, uma boa mordida pode reduzir suas chances de
desenvolver dor nas articulações da ATM mais tarde. Muitas
pessoas sofrem dessa condição, e uma mordida saudável
geralmente ajuda a prevenir esses sintomas.

A mordida e a boca estão conectadas e afetam muitas partes do
corpo. Uma mordida ruim faz com que os músculos do rosto e do
pescoço fiquem tensos, o que pode causar dores no pescoço e até
mesmo dores de cabeça.

MOTIVO Nº 7: REDUZA SEU RISCO DE ACIDENTES
A pesquisa mostrou que os dentes que ficam muito salientes são
mais propensos a quebrar durante os acidentes. Muitas vezes, isso
pode ser evitado alinhando-se os dentes para que tenham melhor
suporte caso sejam atingidos. É muito provável que as crianças se
envolvam em acidentes por brincadeiras, o que pode resultar em
ferimentos nos dentes e em reparos caros.

MOTIVO Nº 8: MELHORAR A DICÇÃO
Algumas mordidas podem tornar mais difícil para você ou seu filho
falar corretamente. Lidar com esses problemas pode melhorar a fala
e tornar mais fácil articular certos sons. Em muitos casos, uma
combinação de tratamento ortodôntico e tratamento da fala é
necessária para ajudar as crianças a se livrarem de seus problemas
de fala.

MOTIVO Nº 9: EVITE O MAU HÁLITO

O mau hálito, ou halitose, é causado por bactérias na boca. Essas
bactérias geralmente estão nos dentes e na língua.
Tendo dentes tortos cria-se áreas que são difícil de alcançar, e pode
levar a um aumento no número de bactérias, levando ao mau hálito.

PARTE 2
Escolha da hora certa para
começar o tratamento

Capítulo 2
Quando posso saber se meu filho precisa de
aparelho ortodôntico?

Essa é uma das perguntas mais comuns que recebo no dia a dia e
uma das mais importantes para os pais saberem. Embora a maioria
das crianças comecem o tratamento ortodôntico quando obtém
todos os dentes permanentes (por volta dos 10-12 anos), algumas
crianças se beneficiarão com o tratamento de interceptação precoce
antes dessa data. A associação americana de ortodontistas
recomenda que todas as crianças sejam avaliadas por um
ortodontista o mais tardar aos 6 anos de idade.

Aos 6 anos, um ortodontista pode começar a ver o desenvolvimento
de problemas que podem afetar seu filho no futuro. Identificar esses
problemas precocemente pode ajudá-lo a evitar tratamentos mais
complexos, como extrações de dentes ou cirurgias no futuro. Isso
também pode reduzir a quantidade de tempo que seu filho precisará
para usar o aparelho fixo, economizando tempo e dinheiro.

A melhor maneira de saber se seu filho precisa de aparelho
ortodôntico é fazendo uma consulta com um ortodontista. Eles serão
capazes de dizer se seu filho está pronto para usar o aparelho ou
ajudá-lo a determinar o melhor momento para começar.

Capítulo 3
Quais são alguns dos sinais que indicam que
meu filho pode precisar de tratamento
precoce?

À medida que os dentes e a mandíbula de seu filho se desenvolvem,
há muitas coisas a serem monitoradas. Prestar muita atenção ao seu
desenvolvimento e detectar coisas que estão erradas em uma idade

precoce pode ser extremamente vantajoso na prevenção de
tratamentos mais complexos quando eles forem mais velhos. Abaixo
está uma lista de alguns dos sinais que indicam que seu filho pode
precisar de tratamento precoce.

Observe que a ausência deles não significa necessariamente que
nenhum tratamento seja necessário, pois há muitas coisas que só
podem ser detectadas pelo profissional ortodontista.

Estes são alguns dos sinais a serem observados em seu filho
que podem indicar que ele precisa de tratamento interceptivo
precoce:

SINAL # 1: HÁBITO DE SUCÇÃO DE DEDO

O hábito de chupar o dedo pode ser realmente difícil de interromper.

Na verdade, muitas crianças chupam o dedo desde o ventre da mãe.

Como primeira intervenção, sempre aconselho os pais sobre coisas
que podem ser realizadas em casa para ver se conseguem ajudar
seu filho ou filha a parar o hábito. Existem também aparelhos
especiais que envolvem o dedo e evitam que ele seja colocado na
boca.

Para os casos que não respondem aos cuidados caseiros, também
existem aparelhos que podem ser colocados dentro da boca que
impedem a criança de colocar os dedos na boca.

SINAL # 2: HÁBITO DE POSICIONAR A LÍNGUA
ENTRE OS DENTES
O hábito de empurrar a língua ocorre quando o paciente
continuamente coloca a língua contra e entre os dentes da frente.

Esse hábito prejudicial às vezes pode criar espaços entre os dentes
da frente e até mesmo uma mordida aberta nos dentes da frente.

SINAL # 3: MORDIDA CRUZADA
Uma mordida cruzada pode se apresentar de duas maneiras.

A mordida cruzada posterior é quando os dentes superiores
posteriores estão mordendo dentro dos dentes inferiores, como pode
ser visto no lado esquerdo da imagem abaixo. O lado direito mostra
a relação correta.

Uma mordida cruzada anterior é quando a parte frontal superior dos
dentes estão mordendo atrás dos dentes inferiores da frente, como

na imagem abaixo.

Ambos são extremamente importantes para detectar e tratar o mais
cedo possível. O adiamento desse tratamento pode exigir uma
cirurgia mais tarde na vida para corrigi-lo.

SINAL # 4: MORDIDA ABERTA

Uma mordida aberta é quando os dentes da frente não se
sobrepõem. Em muitos casos, isso é acompanhado pela colocação

da língua entre os dentes da frente.

Muitos pacientes com dificuldades respiratórias ou obstruções das
vias

aéreas

colocam

a

língua

para

frente.

Isso

é

feito

inconscientemente porque, quando a língua vem para a frente, ela
abre as vias aéreas na garganta e torna mais fácil levar o ar para os
pulmões. A língua sendo continuamente empurrada para a frente irá,
com o tempo, desenvolver uma mordida aberta.

Esta série de eventos mostra como uma mordida aberta pode
realmente ser a apresentação de uma via aérea ou de um problema
respiratório. Se for esse o caso, seu ortodontista pode encaminhá-lo

para estudos adicionais para verificar se há problemas nas vias
aéreas e para obter tratamento, se necessário.

Os

melhores

especialistas

para

diagnosticar

isso

são

otorrinolaringologistas especializados em diagnóstico e tratamento
de problemas das vias aéreas.

SINAL # 5: MORDIDA PROFUNDA
Uma mordida profunda ocorre quando os dentes da frente se
sobrepõem demais. Isso às vezes pode ser devido ao fato de que a
mandíbula é menor do que deveria ser.

Em casos graves, os dentes frontais inferiores podem encostar no
céu da boca e danificar a gengiva.

SINAL # 6: DIFICULDADE DE MORDER OU
MASTIGAR
Se seu filho está com dificuldade para morder ou mastigar alimentos,
é sinal de que ele pode precisar de algum tipo de tratamento para
amenizar esse problema, e uma visita ao ortodontista é indicada.

SINAL # 7: PROBLEMAS ESTÉTICOS
Já discutimos como a aparência estética dos dentes pode afetar a
autoestima de uma criança. Muitas crianças são constantemente
vítimas de bullying na escola por causa dos dentes. Consultar um
ortodontista ajudará você e seu filho a resolver esse problema e
evitará que ele tenha vergonha ou medo de ser intimidado na escola.

SINAL # 8: PROBLEMAS DE DICÇÃO
Se seu filho tem um problema de fala, como dificuldade em
pronunciar certas letras ou sons, consultar um ortodontista ajudará
a resolver isso. Muitos problemas de fala são causados porque os
dentes não estão encaixados corretamente, tornando muito difícil
produzir certos sons. Se o tratamento com um fonoaudiólogo for
necessário, seu ortodontista pode recomendar isso como parte do
seu tratamento.

SINAL # 9: DENTES DA “MÔNICA”
Já discutimos como os dentes que ficam muito salientes têm maior
chance de serem danificados durante os acidentes. Se os dentes do
seu filho estiverem muito salientes, o tratamento precoce pode
ajudar a prevenir esse problema.

SINAL # 10: PROBLEMAS DE RONCO OU
RESPIRAÇÃO
Ronco e problemas respiratórios são geralmente causados por um
problema nas vias aéreas do paciente. Se você ou seu filho tem

algum dessas questões, é imperativo que você consulte um
especialista ortodontista o mais rápido possível.

Em crianças e adultos, esses sintomas geralmente podem ser
causados por apnéia do sono, uma condição em que o corpo para
de respirar por períodos prolongados enquanto você dorme. Isso
priva o corpo de oxigênio e pode ter efeitos devastadores a curto e
longo prazo.

Estima-se que 1 em cada 4 crianças sofra de apneia do sono. Vários
estudos encontraram correlações entre apneia do sono e ansiedade,
xixi na cama, sonambulismo, crescimento retardado, problemas
hormonais e metabólicos, dificuldades de aprendizagem, problemas
comportamentais e falta de crescimento. Também houve uma forte
associação entre distúrbios do sono e obesidade.

Em adultos, as pessoas que sofrem de apneia do sono têm 40%
mais chances de ter hipertensão, 34% mais chances de ter um
ataque cardíaco e 67% mais chances de ter um acidente vascular
cerebral (derrame). Além disso, a apnéia do sono severa aumentou
o risco de morte precoce em 46% por cento.

Os sintomas de apnéia do sono incluem:
Fadiga crônica
Sonolência diurna

Ronco alto
Despertar com a boca seca
Dificuldade de concentração
Dores de cabeça
Acordar no meio da noite com falta de ar
Falta de ar

SINAL # 11: DESVIO DA MANDÍBULA
O desvio da mandíbulas pode ter duas causas principais.

Pode ser devido a alguns dentes batendo uns nos outros antes do
momento certo, fazendo com que a mandíbula se desloque para um
lado para evitar essa força prejudicial. Nesse caso, a solução seria
mover um dente ou, em muitos casos, remodelá-lo para evitar esse
contato.
Também pode ser devido ao crescimento da mandíbula mais do que
deveria, seja para a frente ou para os lados. Em ambos os casos,
você deve consultar um especialista assim que possível para
determinar o melhor plano de tratamento.

SINAL # 12: DENTES TORTOS

Dentes tortos é uma condição que pode ser inofensiva e não requer
tratamento até a adolescência.

Em alguns casos, pode ser um sinal de que não haverá espaço
suficiente para acomodar todos os dentes que entram na boca.

Existem duas soluções possíveis para este problema.

Se o apinhamento for muito forte, seu ortodontista pode determinar
que não haverá espaço suficiente para todos os dentes permanentes
no futuro e pode recomendar a extração de alguns dentes. Isso
ajudará a criar algum espaço para que todos os dentes que
erupcionem, tenham espaço.

Se o apinhamento não for grave, seu ortodontista pode trabalhar
com você para ajudá-lo a criar um pouco de espaço para que todos
os dentes que entram tenham espaço suficiente. Em muitos casos,
o tratamento precoce pode evitar a necessidade de extrair dentes
mais tarde na vida e é um dos principais motivos pelos quais o
tratamento precoce é prescrito.

SINAL # 13: PERDA DE DENTES PRECOCE OU
TARDIO

A perda precoce dos dentes é uma condição muito comum quando
não há espaço suficiente para todos os dentes na mandíbula.
Quando um dente está erupcionando, ele pode não apenas substituir
o dente que deveria substituir, mas também “chutar” um dente
vizinho para fora. O problema aqui é que, sem o dente vizinho,
aquele que deveria substituí-lo não terá espaço no futuro.

A perda precoce dos dentes pode exigir tratamento precoce para
garantir que todos os dentes em erupção tenham espaço suficiente
e para evitar possíveis extrações no futuro.

A perda tardia dos dentes pode acontecer quando o dente que
deveria erupcionar perde o “caminho” dele. Esta é uma condição
muito comum e que requer tratamento extensivo. Na verdade, um
dente pode ficar sob o dente errado, no alto da gengiva ou mesmo
no céu da boca, deixando o dente de leite no local por longos
períodos de tempo. Em uma condição ainda pior, o dente perdido
pode nem chegar à boca, muitas vezes exigindo um tratamento
combinado entre o ortodontista e o cirurgião-buco-maxilo-facial para
poder mover o dente para a boca.

Embora alguns desses problemas possam às vezes ser óbvios para
os pais, há outros que apenas o seu ortodontista pode ser capaz de
detectar. A melhor maneira de determinar se seu filho precisará de

tratamento precoce é levá-lo uma avaliação ortodôntica aos 6 anos,
ou o mais rápido possível depois disso.

Capítulo 4
Quais são os benefícios do tratamento
precoce?

Para crianças que precisam de tratamento interceptativo precoce, os
benefícios podem ser enormes.

Alguns deles incluem:

BENEFÍCIO # 1: CRESCIMENTO INADEQUADO DA
MANDÍBULA E/OU MAXILA
Um

dos

principais

benefícios do tratamento
interceptativo precoce é
corrigir

o

crescimento

inadequado da mandíbula
e/ou maxila.

A maxila (osso superior)
pode

apresentar

deficiência
para

a

em

“crescer

frente”.

Isso

geralmente se manifesta como uma mordida cruzada anterior ou
underbite, onde os dentes frontais superiores estão mordendo atrás
dos dentes frontais inferiores. Isso pode dar a sensação de que a
mandíbula (osso inferior) é muito grande, quando na maioria dos
casos, é a maxila (osso superior) que é muito pequeno. A maxila
(osso superior) pode ser estimulada a crescer para a frente com um
aparelho denominado máscara facial (foto), usado pelo paciente.
Esta é uma das principais condições que precisam ser tratadas
precocemente. Idealmente, deve ser tratado por volta dos 6 anos de
idade.

Isso ocorre porque a eficácia do tratamento é bastante reduzida por
volta dos 10-11 anos. Se esta condição não for corrigida nesta idade
(6-7 anos), pode ser necessária uma cirurgia para mover a maxila
(osso superior) e mandíbula (osso inferior) mais tarde na vida.

A maxila (osso superior) também pode não crescer o suficiente para
os lados, manifestando-se como uma mordida cruzada posterior, em
que os dentes superiores posteriores mordem na parte interna dos
inferiores. Isso pode ser resolvido usando um expansor (foto abaixo).
Um expansor é um aparelho que é colado aos molares posteriores e
fica no céu da boca.

A maxila (osso superior) é inicialmente composta por dois ossos que
se encontram no meio do céu da boca. Quando as crianças são
pequenas, esses dois ossos não “são colados” e podem ser

separados. O expansor pressiona os dentes superiores para
expandir a maxila (osso superior) lateralmente, corrigindo a
deficiência. Um expansor é eficaz apenas até os 10-11 anos, mas é
mais eficaz quando as crianças são mais novas, com um tempo ideal
em torno dos 8-10 anos. Isso porque, após esse tempo, os dois
ossos que compõem a maxila (osso superior) se fundem no meio,
tornando impossível a separação sem necessidade de intervenção
cirúrgica.

A mandíbula (osso inferior) também pode ter problemas de
crescimento. Se a mandíbula (osso inferior) não está crescendo o
suficiente para a frente, pode ser corrigido no estágio inicial ou
durante a adolescência. No passado, um aparelho de tração extra-

oral era usado para trazer a mandíbula superior para trás, reduzindo
assim a disparidade entre a maxila (osso superior) e mandíbula
(osso inferior).

Atualmente,

o

uso do aparelho
de tração extraoral

foi

amplamente
substituído

por

aparelhos intraorais que visam
melhorar

o

crescimento e a
posição

da

mandíbula. Se a
deficiência
grande,

for
seu

ortodontista pode recomendar a realização do tratamento mais cedo
para ter melhor chance de sucesso. Se a deficiência for apenas leve,
geralmente será adiada até a adolescência e feita em combinação
com o tratamento com aparelho ortodôntico. O aparelho mais
comumente usado é chamado de aparelho Herbst, mostrado aqui
sem necessidade de intervenção cirúrgica.

Uma última condição é quando a mandíbula inferior cresce
excessivamente. Esta é de longe a condição mais difícil de tratar,
pois os aparelhos se mostraram ineficazes em restringir o
crescimento excessivo da mandíbula (osso inferior). Nesses casos,
somente com uma consulta podemos ter um plano de tratamento.

Em todos esses casos, reconhecendo problemas de crescimento no
início da vida é benéfica. Em muitos casos, pode evitar tratamentos
mais complicados e caros no futuro, como extrações de dentes e
cirurgia dos maxilares.

BENEFÍCIO # 2: PARE COM OS HÁBITOS
PREJUDICIAIS

Hábitos prejudiciais criam muitos problemas que devem ser tratados
precocemente. Por exemplo, o hábito de sugar o dedo pode criar os
seguintes problemas: dentes frontais superiores que se projetam
muito, dentes frontais inferiores que se inclinam muito para trás,
espaços

entre

os

dentes

frontais superiores,

apinhamento

(aglomeração) dos dentes frontais inferiores, uma mordida aberta do
dentes da frente e uma mordida cruzada dos dentes de trás.

Como você pode ver, um hábito simples pode ter muitos efeitos
colaterais.

Corrigir o

hábito desde cedo pode impedir o

desenvolvimento de muitos deles. Mesmo que alguns ou todos eles
já tenham se desenvolvido, corrigir o hábito muitas vezes os corrigirá
parcialmente, tornando-o mais fácil de consertar mais tarde. Se
esses hábitos prejudiciais não forem corrigidos a tempo, isso pode
levar a um tratamento mais longo, mais envolvente e mais caro no
futuro.

BENEFÍCIO # 3: MELHORAR A APARÊNCIA E A
AUTO-ESTIMA
Já discutimos as ramificações que os dentes tortos podem ter na
aparência e na auto-estima de uma criança. Muitas crianças não
falam abertamente sobre o efeito que seus dentes podem ter sobre
elas, principalmente porque têm vergonha de ter uma conversa
franca com seus pais sobre isso.

Corrigir o sorriso de seu filho pode dar-lhe confiança para levantar a
mão durante a aula, ser mais extrovertido, mais confiante e mais
bem-sucedido. Já vi centenas de crianças passarem por essas
transformações. Apenas algumas semanas de tratamento, já vejo
como sua atitude, confiança e todo o seu comportamento mudam.

Eu o encorajo a falar abertamente com seus filhos sobre os dentes
deles. Se você acha que eles podem estar afetando a aparência e a

autoestima, garanto que corrigir o sorriso deles será um dos
melhores investimentos que você fará.

Frequentemente, este também é o caso em adultos. Meus pacientes
adultos são alguns dos pacientes mais agradecidos que temos. Isso
porque, quando os adultos corrigem seus sorrisos, geralmente estão
consertando algo que os incomoda há anos, às vezes décadas!
Cuidar disso é como tirar um grande peso de seus ombros. A maioria
deles me diz que se arrepende de não ter feito isso anos atrás!

BENEFÍCIO # 4: MENOR RISCO DE TRAUMA
A pesquisa mostrou que os dentes que ficam muito salientes são
muito mais propensos a quebrar durante os acidentes. Corrigir essa
condição pode potencialmente economizar dinheiro por não ter que
consertar esses dentes mais tarde se eles forem danificados.

BENEFÍCIO # 5: ELIMINE PROBLEMAS DE DICÇÃO
Outro grande benefício do tratamento precoce é corrigir problemas
de fala. Muitas vezes, a posição dos dentes pode não permitir que
seu filho produza sons da maneira correta. Quanto mais cedo a parte
dentária do problema for resolvida, mais fácil será para seu filho

melhorar a fala. Se isso for corrigido posteriormente, pode ser muito
difícil alterar. Em muitos casos, seu ortodontista pode recomendar o
tratamento com um fonoaudiólogo. A combinação de ortodontia e
tratamento com um fonoaudiólogo melhora muito o sucesso nestes
casos.

BENEFÍCIO # 6: EVITE TRATAMENTOS LONGOS,
CUSTOSOS E INVASIVOS
Todos os tratamentos que discutimos nesta seção têm o benefício
comum de prevenir ou reduzir a necessidade de um tratamento mais
longo, caro e invasivo mais tarde na vida. Identificar e corrigir muitas
dessas condições precocemente evitará muitas dores de cabeça
mais tarde na vida.

Como acontece com a maioria das coisas na vida, um planejamento
cuidadoso terá resultados no longo prazo. A maioria dos
ortodontistas oferece consultas de rotina e não há nenhuma
desvantagem em ter seu filho avaliado aos 6 anos.

Embora apenas uma minoria de pacientes realmente precise de
tratamento ou intervenção precoce, é sempre melhor prevenir do que

remediar. Identificar problemas potenciais no início pode ajudar você
e seu filho a evitar tratamentos mais complexos no futuro,
economizando tempo, dinheiro e dores de cabeça mais tarde.

Capítulo 5
E se meu filho não estiver pronto para o
aparelho?

O fato é: apenas cerca de 10% das crianças precisarão de
tratamento interceptativo precoce. Embora seja muito importante
que essas crianças recebam tratamento precoce, a maioria das
crianças não estará pronta para o aparelho ortodôntico aos 6 anos
de idade.

Muitos pais ficam chocados ao me ouvir dizer que devemos esperar
para iniciar o tratamento de seus filhos. Muitos deles foram
informados por outro ortodontista que deveriam começar agora
mesmo!

Isso pode ser muito confuso para os pais, e eu não os culpo!

Receber opiniões diferentes de especialistas diferentes pode ser
muito frustrante. No longo prazo, o objetivo principal deve ser
alcançar o melhor resultado da maneira mais rápida e confortável
possível. Certifique-se de discutir todos os prós e contras do
tratamento precoce com seu ortodontista. Se o tratamento sugerido
não fizer sentido, não tenha medo de pedir uma segunda ou terceira
opinião. Este é um investimento muito importante, e você deve
escolher um ortodontista com quem você e seu filho se sintam
confortáveis.

Se seu filho não estiver pronto para o tratamento, seu ortodontista
pode sugerir a realização de avaliações periódicas.

A maioria dos ortodontistas tem programas de retorno onde realizam
avaliações periódicas a cada 6-12 meses para monitorar como seu
filho está crescendo e quando é a melhor época para começar o
aparelho. Se seu filho não está pronto para o aparelho, seu
ortodontista pode recomendar que seu filho seja colocado em um
programa como este.

Determinar o melhor momento para iniciar o tratamento é muito
importante para você e seu ortodontista. Começar na hora certa
pode economizar tempo e dinheiro com aparelhos, e pode tornar o
tratamento o mais simples possível, minimizando as chances de
doenças gengivais, cáries, sensibilidade dentária e muitos outros
problemas que surgem com o tratamento prolongado.

Capítulo 6
Quanto tempo dura o tratamento?

O tratamento ortodôntico em adolescentes e adultos geralmente leva
entre 12-30 meses. O tempo de tratamento varia de acordo com a

complexidade de cada caso. Às vezes, o tratamento pode demorar

mais dependendo das circunstâncias.

O tratamento preventivo precoce em uma idade mais jovem
geralmente leva cerca de 6-12 meses.

Na maioria dos casos, problemas menores em adolescentes e
adultos podem ser corrigidos em até 6-12 meses.

Capítulo 7
Adultos podem usar aparelho ortodôntico?

Sim! Na verdade, mais de 20% dos pacientes ortodônticos nos Brasil
são adultos! Com os novos avanços em tecnologia e opções
estéticas disponíveis, nunca foi o melhor momento para corrigir o seu
sorriso. Muitas vezes as pessoas pensam que são muito velhas para

usar aparelho ortodôntico, mas não é o caso. Você pode usar
aparelho em qualquer idade.

Na verdade, os adultos geralmente são os que mais obtêm
satisfação em endireitar o sorriso. A razão disso é que a maioria das
pessoas com dentes tortos sempre pensou em consertá-los, mas
achavam que era muito doloroso, muito caro ou muito velhas para
usar aparelho ortodôntico, nunca pensaram nisso.

Muitos adultos agora estão percebendo os benefícios de um sorriso
atraente e saudável, e ficam surpresos com a mudança em como se
sentem sobre si mesmos depois de lidar com algo que os
incomodava há anos!

PARTE 3
Escolhendo o ortodontista certo

Capítulo 8
O que é um ortodontista?

Um ortodontista é um dentista especializado em alinhar e nivelar os
dentes e fazer os dentes encaixarem saudáveis. O nome da
especialidade é Ortodontia. Ortodontia significa endireitar os dentes,
tratar da fixação e orientação do crescimento da mandíbula e outros
hábitos de crianças em crescimento.

Depois de se tornarem dentistas, os ortodontistas passam por 3 anos
e 2 meses de educação adicional em uma pós-graduação de
ortodontia credenciado para se tornarem ortodontistas.

Os ortodontistas não só lidam com o alinhamento dos dentes, mas
também garantem que seus dentes, ossos, gengivas e músculos
trabalhem em equilíbrio para ter uma mordida saudável e um sorriso
estético.

Embora os dentistas generalistas tenham permissão para colocar
aparelhos ortodônticos, a educação na faculdade de odontologia é
muito limitada em Ortodontia. É por isso que os ortodontistas
passam por um treinamento adicional para se tornarem especialistas
nesta área, e o aparelho é tudo o que eles fazem em seus
consultórios.

Existem algumas maneiras de verificar se o seu dentista é um
especialista. Uma maneira é verificar suas credenciais e certificar-se
de que concluíram um programa de 3 anos além da faculdade de
odontologia em uma instituição credenciada.

Capítulo 9
Por que devo consultar um ortodontista?

A resposta é simples: porque são especialistas em alinhar os dentes
e fazer os dentes encaixarem saudáveis. Os dentistas que desejam
se tornar ortodontistas passam por mais 3 anos de treinamento
formal para se tornarem especialistas.

Os dentistas gerais podem colocar aparelho ortodôntico em seus
consultórios, mas pode ser um desafio para o paciente determinar
quanta experiência ele tem, que tipo de educação recebeu e quão

competente ele é. Ao ir a um ortodontista, você pode ter certeza de
que está vendo alguém que recebeu amplo treinamento em
alinhamento de dentes e pode lhe dar o melhor tratamento possível.

Assim como você confia a um cardiologista com seu coração e a um
dermatologista com sua pele, no que se refere ao seu sorriso, confie
no ortodontista.

Capítulo 10
Como faço para escolher o melhor
ortodontista?

Ao procurar um ortodontista em sua região, há muitas coisas a
considerar:

Você gosta do ortodontista?
Uma das principais coisas a se considerar antes de escolher um
ortodontista é se você gosta do ortodontista. Eu sugiro ir a uma
consulta, conversar com o ortodontista e tirar qualquer dúvida que
você possa ter. Certifique-se de que o ortodontista leva o tempo
apropriado para explicar tudo em detalhes. O tratamento ortodôntico
pode ser um processo demorado e você quer ter certeza de que o
fará com alguém com quem se sinta confortável.

2. Você gosta da clínica/consultório?
O consultório estava limpo? Eles usam a tecnologia mais recente
disponível? Eles usam raios-x? O consultório às vezes pode dizer
muito sobre o Doutor. Certifique-se de escolher um consultório no
qual se sinta confortável sendo tratado.

3. Você gosta da equipe?
Durante o tratamento ortodôntico, dependendo da filosofia de
tratamento do doutor, muitas tarefas podem ser delegadas aos
membros da equipe. Na maioria dos consultórios, haverá uma
abordagem de equipe para o tratamento. Certifique-se de conhecer
e se sentir confortável com os membros da equipe.

4. O tratamento sugerido faz sentido?
Você está confortável com a opção de tratamento apresentada? Os
prós e os contras das diferentes opções foram explicados em

detalhes? Se alguma coisa não fizer sentido, sugiro obter uma
segunda ou terceira opinião até encontrar alguém com quem se sinta
confortável.

5. Eles fornecem horários convenientes?
O tratamento ortodôntico requer muitas visitas, às vezes ao longo de
anos de tratamento. Certifique-se de que o consultório oferece
horários convenientes para você ou seu filho. Muitos consultórios
oferecem horários aos sábados para ajudá-lo a evitar faltas ao
trabalho ou à escola.

6. Você teve que esperar muito tempo?
Se o consultório não funciona na hora certa e você tem que esperar
muito para ser atendido, sugiro que procure outra opção. Isso pode
se tornar muito frustrante durante o curso do seu tratamento.

7. Que tipo de garantia eles oferecem?
O Doutor oferece alguma garantia para o seu trabalho? Como será
depois que finalizar o tratamento ortodôntico? Além disso, certifiquese de perguntar sobre o preço do aparelho de contensão.

Um dos principais problemas do tratamento ortodôntico não é
apenas alinhar os dentes, mas mantê-los alinhados. Na verdade, 2030% dos meus pacientes são adultos que usaram aparelho
ortodôntico quando crianças, mas nunca o usaram.

Em nosso consultório, até criamos um programa que vai monitorar e
garantir seu sorriso por toda a vida! Parece loucura, mas, a longo
prazo, pode acabar economizando milhares de reais.

8. Eles oferecem todas as opções de tratamento?
Existem muitas opções de tratamento disponíveis hoje. Certifique-se
de que seu ortodontista forneça aquele que você deseja usar. Você
encontrará uma lista de todas essas opções nos capítulos
posteriores.

9. Eles oferecem parcelamento?
Embora o preço não deva ser o principal motivo para escolher seu
ortodontista, certifique-se de que ele esteja disposto a trabalhar com
você para tornar esse investimento mais acessível. A maioria dos
consultórios parcelará o investimento durante o tratamento,

geralmente deixando uma pequena taxa mensal acessível à maioria
das pessoas.

PARTE 4
Opções de tratamento

Capítulo 11
Que opções de tratamento estão disponíveis?

Com os avanços recentes da tecnologia, agora existem inúmeras
maneiras de endireitar os dentes que se adaptam ao seu estilo de
vida.

BRÁQUETES DE METAL

No Brasil, a grande maioria dos casos de pacientes adolescentes

ainda é tratada com aparelhos tradicionais de metal.
Os bráquetes de metal evoluíram com o tempo e agora são menores,
mais lisos e mais confortáveis do que nunca.

A ciência por trás dos fios avançou tremendamente nos últimos
anos, e agora estão disponíveis fios mais novos, que exercem forças
mais suaves sobre os dentes.

Esses avanços tornam o tratamento ortodôntico muito mais fácil e
confortável para percorrer e as velhas formas de apertar os
bráquetes não são mais um problema.

O fio com esses bráquetes são mantidos no lugar por um pequeno
elástico. A cor do elástico pode ser escolhida pelos pacientes e é
uma das coisas preferidas das crianças com o aparelho.

BRÁQUETES AUTO-LIGADOS
Os bráquetes autoligáveis são
bráquetes que usam uma porta
para segurar o fio no lugar, em
vez dos elásticos tradicionais
(os bráquetes autoligáveis na
foto acima). Essa mudança reduz
o atrito em todo o sistema e os
dentes ficam mais livres para se
mover. Isso resulta em muitos benefícios:

1. A primeira vantagem é que não há elástico para trocar, portanto,
as consultas de manutenção geralmente podem ser a cada 8 a 10
semanas, reduzindo a quantidade de estudos ou trabalho que os
pacientes têm de faltar para fazer os ajustes.

2. A segunda vantagem é que o fio não é pressionado com força
contra os suportes. Isso reduz a quantidade de força aplicada
aos dentes, tornando-os mais confortáveis de usar.

3. A terceira vantagem é que esses aparelhos não possuem um
elástico que acumula a placa, tornando-os muito mais higiênicos
e fáceis de limpar.

Nem todos os ortodontistas trabalham com aparelho auto-ligado.

Se alguma dessas vantagens for importante para você, recomendo
encontrar um ortodontista que as ofereça como opção de tratamento.

BRÁQUETES ESTÉTICOS
Os bráquetes transparentes funcionam da mesma forma que os
bráquetes metálicos. A principal diferença é que são confeccionados

com um material cerâmico transparente, fazendo com que se
misturem aos dentes e fiquem muito mais estéticos.

Eles fornecem uma alternativa estética para adolescentes e adultos
que desejam alinhar o sorriso sem ter que passar por uma fase de
"boca de metal”.

Os aparelhos transparentes vêm na forma tradicional (foto acima),
em que um elástico mantém o fio no lugar.

Um dos principais problemas com os suportes de cerâmica
tradicionais era que o fio era mantido no lugar por um pequeno

elástico que mancha com o tempo e pode começar a ficar menos
"claro" depois de um tempo.

A coloração do elástico era um grande problema. Passou de
aparelho ortodôntico transparente a aparelho ortodôntico sujo,
especialmente para pessoas que bebem café, chá ou vinho com
frequência. E esse não foi o único problema. Os elásticos perdem a
resistência e precisam ser trocados a cada 4 semanas, exigindo que
você venha uma vez por mês para ajustes, muitos deles
desnecessários.

Este

problema

foi

resolvido

com

aparelhos

auto-ligado

transparentes. Além de todos os benefícios descritos acima, esses
aparelhos não mancham. Os pacientes agora podem comer e beber
sem medo de manchar o aparelho.

INVISALIGN®

Invisalign® é uma sequência de alinhadores transparentes
personalizados que movem seus dentes para a posição de forma
estética e confortável.

Os alinhadores são projetados por computador e feitos de um
material plástico transparente que é visualmente invisível. Os
alinhadores são trocados a cada 7-10 dias, e cada um moverá seus
dentes um pouco mais em direção a um sorriso alinhado.

Os alinhadores devem ser usados 22 horas por dia. As visitas de
ajuste são geralmente a cada 8 a 12 semanas e têm cerca de 30
minutos de duração. Os alinhadores são removíveis e nenhuma
dieta especial é necessária. Além disso, você pode continuar a
escovar e passar fio dental como faz regularmente. E a melhor parte
é: a maioria das pessoas nem saberá que você está melhorando seu
sorriso! E uma vez que os alinhadores são transparentes, você pode
começar a ver resultados em apenas alguns meses!

Estas são as etapas para obter seu tratamento
Invisalign®:
1. Primeiro, seu ortodontista fará um exame e determinará se
Invisalign® é uma boa opção de tratamento para você. Houve
muitos avanços no sistema Invisalign® ultimamente, e a maioria
dos casos agora podem ser tratados com Invisalign®.

2. Se o seu ortodontista determinar que você é um bom candidato,
o próximo passo é realizar escaneamento 3D de seus dentes.
Esse escaneamento 3D é usado para criar uma cópia exata de
seus dentes.

3. O escaneamento 3D é enviado virtualmente para o laboratório
Invisalign®, onde será impresso para criar uma cópia física de
seus dentes.

4. Um técnico moverá seus dentes na tela do computador para
alinhá-los. Os movimentos propostos serão devolvidos ao seu
ortodontista.

5. Seu ortodontista revisará o tratamento proposto e fará as
alterações necessárias.

6. Assim que seu Doutor aprovar o tratamento, Invisalign®
começará a fabricar os alinhadores.

7. Aproximadamente
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semanas

após

a

obtenção

do

escaneamento inicial, seu ortodontista receberá os alinhadores
e será marcado a consulta de instalação dos alinhadores. Às
vezes, pequenas "saliências" da cor dos dentes, chamadas de
attachments, precisam ser adicionadas aos dentes. Isso ajuda o
alinhador a agarrar o dente para ser capaz de movê-lo melhor.
Esses attachments são temporários e serão removidos no final
do seu tratamento.

8. Você verá seu ortodontista a cada 8 a 12 semanas para
consultas de manutenção e para receber novos alinhadores.

9. Depois de usar todos os alinhadores, o ortodontista sentará com
você e analisará o resultado final. Em alguns casos, pode ser
necessário solicitar mais alguns alinhadores para fazer o ajuste
fino de qualquer coisa que não tenha sido completamente
corrigida.

10. Depois que tudo estiver perfeito, seu ortodontista irá fabricar e
entregar para você contenções para manter os movimentos
realizados.

Invisalign® já foi usado para tratar milhões de pacientes. E com os
avanços contínuos em sua tecnologia, agora são poucos os casos
em que Invisalign® não pode ser usado. tornou-se o tratamento de
escolha para a maioria dos adultos que desejam endireitar os
dentes, mas temem passar por um estágio de "boca de metal”.

INVISALIGN TEEN®
Invisalign Teen® é um dos mais recentes desenvolvimentos da
Invisalign®. É um sistema que funciona da mesma forma que o
Invisalign® normal, mas inclui alguns novos recursos para melhor
atender aos adolescentes.
Esses incluem:

1. Indicadores de conformidade: são pontos azuis na parte de trás
dos alinhadores que se desgastam ao longo de 2 semanas. Isso
permite que o ortodontista determine se o paciente está sendo
compatível com o uso de seus alinhadores.

2. Substituição gratuita dos alinhadores: permite que o ortodontista
solicite os alinhadores de substituição se eles forem perdidos.

3. Muitos ortodontistas hesitam em oferecer Invisalign® para
adolescentes. Seu principal medo é a possível falta de adesão do
paciente. Minha experiência mostrou que os adolescentes são
muito compatíveis com Invisalign®. Isso é especialmente
verdadeiro se for necessário o tempo apropriado para educar o
paciente sobre os prós e os contras desse tratamento.

BRÁQUETES LINGUAIS
O aparelho lingual é um aparelho customizado que fica atrás dos
dentes. Existem duas empresas principais que fabricam esses
aparelhos: IncognitoTM da 3MTM e Harmony da American
Orthodontics.

Existem muitos benefícios para o aparelho lingual:

1. Eles são completamente invisíveis, então ninguém saberá que
você está corrigindo o seu sorriso.

2. Eles estão sempre ligados e funcionando, e a conformidade não
é um problema, pois pode ser com alinhadores removíveis como
Invisalign®.

3. Eles são totalmente personalizados e feitos por computador para
se adaptarem perfeitamente aos seus dentes. Os fios são
fabricados e dobrados por um robô, dando um tratamento
personalizado para você.

4. O tempo total de tratamento pode ser menor do que ao usar
aparelhos genéricos

5. Os bráquetes são mais confortáveis do que os bráquetes padrão
porque se adaptam perfeitamente aos seus dentes individuais

O processo de fabricação desses bráquetes é um pouco semelhante
ao sistema Invisalign®.
1. Primeiro, seu ortodontista fará um exame e determinará se o
aparelho lingual é uma boa opção de tratamento para você.

2. Se o seu médico determinar que você é um bom candidato, o
próximo passo é realizar um escaneamento 3D de seus dentes.
Esse escaneamento é usado para criar uma cópia exata de seus
dentes.

3. O escaneamento 3D é enviado para o laboratório, onde serão
impressos por um computador para a criação de uma réplica de
seus dentes.

4. Um técnico moverá seus dentes na tela do computador para
endireitá-los. Os movimentos propostos serão devolvidos ao seu
Doutor.

5. Seu ortodontista revisará o tratamento proposto e fará as
alterações necessárias.

6. Usando projeto e manufatura auxiliados por computador (CAD /
CAM), tecnologia de impressão 3D e robótica, seus bráquetes e
fios são fabricados exclusivamente para você, para corrigir sua
condição exata.

7. Aproximadamente 4-6 semanas após o escaneamento 3D inicial
ser realizado, seu ortodontista receberá o aparelho e o
examinará para uma adaptação.

Os contras do aparelho lingual são:

1. Conforto: esses aparelhos são altamente polidos para aumentar
o conforto, mas o fato de estarem atrás dos dentes significa que
sua língua vai esfregar neles. Isso pode criar algum desconforto,
especialmente nas primeiras semanas, enquanto você se
acostuma com eles.

2. Fala: em algumas pessoas, o aparelho ortodôntico atrás dos
dentes pode afetar levemente a fala. Na maioria dos casos, isso
desaparece após alguns dias.

Apesar disso, os aparelhos linguais vêm ganhando grande
popularidade e se tornando uma das principais opções de tratamento
escolhidas por pacientes adultos.

PARTE 5
Como pagar pelo aparelho

Capítulo 12
Quanto custa o tratamento?

O custo do tratamento geralmente varia dependendo de fatores
como o método de tratamento usado e a complexidade do caso.
Também variará entre diferentes locais e profissionais.

Em nosso consultório, colocamos grande ênfase em fornecer um
tratamento excelente a um preço acessível.

O tratamento para serviços premium como aparelho transparente,
Invisalign® ou aparelho lingual geralmente será mais alto, enquanto
o custo para tratamento interceptativo ou limitado para problemas
menores será menor.

Embora o custo seja uma preocupação para a maioria dos pacientes,
não deve ser o único fator determinante de qual ortodontista eles
eventualmente escolherão para seu tratamento. Outros fatores,
como localização do consultório, horas disponíveis, reputação do
Doutor, atendimento ao cliente, opções de parcelamento disponíveis
e o que as taxas realmente incluem, devem ser estudados
cuidadosamente antes de tomar uma decisão.

Capítulo 13
O que o investimento inclui?

Cada ortodontista estabelecerá seus honorários de maneiras
ligeiramente diferentes. Por isso é muito importante que você seja
informado sobre o que inclui o investimento que lhe é apresentado.

A maioria dos honorários dos ortodontistas inclui tudo, o que significa
que o único valor apresentado incluirá tudo o que for necessário
durante o tratamento. Outros dividirão suas taxas e cobrarão por
coisas diferentes.

Estas são algumas das coisas a serem consideradas se forem
incluídas:

Consulta inicial
Registros de diagnóstico (fotos, raios-x, moldes, etc.)
Os próprios bráquetes
Aparelhos de Contenção
Visitas de emergência
Quebra de bráquetes
Tratamento que leva mais tempo do que o previsto
Quaisquer aparelhos adicionais que possam ser necessários
durante o tratamento.
Descobrir o que as coisas estão ou não incluídas na taxa do
tratamento pode evitar problemas no futuro e dar a você a
tranquilidade de saber o que esperar.

Capítulo 14
Financiamento de terceiros
O financiamento de terceiros é quando uma instituição financeira
concorda em pagar por suas despesas médicas.

Funciona assim: você ou o seu ortodontista solicitam um
financiamento em seu nome. Se você for aceito, a financiadora
pagará por todo o tratamento e você terá que pagar mensalmente à
financiadora até que o saldo seja liquidado.

Muitas dessas empresas oferecem até 24 meses sem juros. Alguns
ortodontistas exigem um pagamento inicial. Se for esse o caso, usar
este serviço permitirá que você obtenha bráqutes sem pagar uma
entrada.

Essas empresas também financiarão até 60 meses com alguns
juros.

Algumas das empresas mais populares são Santander e Bradesco.
Nem todos os ortodontistas trabalham com eles, portanto, certifiquese de verificar com eles para ver se funcionam.

Capítulo 15
Financiamento Interno

O financiamento interno é quando o ortodontista concorda em
financiar seu tratamento. A maioria dos ortodontistas oferece uma
opção de financiamento sem juros durante o tratamento.

Essa é uma ótima opção se sua pontuação de crédito não permitir
que você se qualifique para financiamento de terceiros.

O uso dessa opção geralmente diminuirá o pagamento mensal e
tornará muito acessível para a maioria das famílias o fornecimento
de aparelho ortodôntico para seus filhos. A maioria dos ortodontistas
é flexível em suas opções de financiamento. Seu principal objetivo é
ser capaz de fornecer esse serviço tão necessário ao maior número
possível de crianças e adultos.

Certifique-se de discutir com seu ortodontista sua situação financeira
para encontrar um plano com o qual você se sinta confortável.

Capítulo 16
Outras maneiras de economizar dinheiro em
aparelho ortodôntico
A seguir estão muitos "segredos internos" que podem permitir que
você economize dinheiro com aparelhos. Nem todas as opções
podem ser fornecidas por um ortodontista específico ou estar
disponíveis em sua área, mas geralmente você poderá tirar proveito
de pelo menos algumas delas. Juntos, eles devem ser capazes de
economizar.

MANEIRA # 1: PAGAMENTO COM DESCONTO
TOTAL
A maioria dos ortodontistas oferece descontos, às vezes de até 10%,
para pagar o valor total do tratamento adiantado.
Vendeu seu carro? Você tem uma restituição de imposto chegando?
Se você pode pagar pelo tratamento adiantado, geralmente pode
economizar muito!

MANEIRA # 2: DESCONTO PARA FAMÍLIAS E
AMIGOS
Você tem alguns filhos? Algum membro da sua família está em
tratamento? Muitos ortodontistas oferecem descontos para irmãos
ou familiares de pacientes atuais.

Se você tem alguns filhos que precisam de aparelho, a maioria dos
ortodontistas oferece descontos substanciais para ajudá-lo a pagar
pelo tratamento.

MANEIRA # 3: PROGRAMA DE REFERÊNCIA
Você tem amigos ou parentes interessados em melhorar o sorriso?

A maioria dos ortodontistas tem programas de referência que
recompensam você por indicar alguém ao consultório.

Em nossos consultórios, vimos quantas referências podem resultar
em grandes reembolsos aos pacientes, reduzindo o custo do
tratamento.

MANEIRA # 4: APARELHOS DE CONTENÇÃO
Um dos principais objetivos para conseguir um sorriso perfeito é
mantê-lo para o resto da vida! Uma maneira segura de economizar
dinheiro no futuro é usar sua contenção conforme as instruções. Isso
geralmente evita que você tenha que consertar o seu sorriso mais
tarde na vida.

Além disso, pergunte ao seu ortodontista se você pode obter um
conjunto de contenção extra no final do tratamento. Dessa forma,
você não terá que pagar por novos se algum dia os perder!

Em nosso consultório, até criamos um programa que vai monitorar e
garantir seu sorriso por toda a vida! Inclui fazer novas contenções
sem nenhum custo se você os perder ou se elas deixarem de caber.
Parece loucura, mas, a longo prazo, pode acabar economizando
milhares de reais.

CAMINHO # 5: ESCOLA DENTÁRIA
Existe uma escola de odontologia perto de você? A maioria das
escolas de odontologia possui programas de ortodontia. São

programas em que pessoas que já são dentistas passam por
treinamento adicional para tornar-se ortodontista. Eles têm muito
conhecimento

e

são

supervisionados

por

um

ortodontista

credenciado que irá verificar todo o seu trabalho.

As consultas em uma escola podem demorar mais do que em um
consultório particular por ser uma instituição de ensino, mas se você
tiver tempo disponível, pode ser uma ótima opção. Seus honorários
são geralmente mais baixos do que você encontraria com um médico
particular. Para saber se existe um programa ortodôntico perto de
você, faça uma busca no Google por programas de escolas de
odontologia em sua área.

APÓS A PALAVRA
Espero que você tenha gostado de ler este recurso valioso!

Consertar o seu sorriso pode ter uma influência tremenda nas
pessoas, tanto jovens como idosos. Espero que a revisão das razões
para corrigir o seu sorriso discutidas neste livro tenha mostrado os
muitos benefícios que essa transformação pode ter na vida de uma
pessoa.

Também tentei enfatizar a importância do exame precoce em
crianças. Receber uma avaliação aos 6 anos pode trazer grandes
benefícios para você e para seu filho. Planejar com antecedência e
estar preparado na hora certa permitirá que você cuide melhor do
seu filho, para que ele consiga um belo sorriso que durará a vida
toda.

A discussão das diferentes opções de tratamento mostrou a você
como o tratamento ortodôntico avançou nas últimas décadas.

Agora é mais confortável e estético do que nunca conseguir um belo
sorriso. Esse é um dos motivos pelos quais cada vez mais adultos
estão optando por fazer essa grande jornada nos dias de hoje.

As maneiras de escolher o ortodontista certo neste livro podem ser
a seção mais importante. Esperançosamente, isso o inspirou a
procurar o melhor Doutor em sua área e a fazer todas as perguntas
certas para ter certeza de que está escolhendo o especialista certo.
A realização de sua devida diligência lhe trará grandes benefícios a
longo prazo.

A última seção deste livro trata das maneiras de pagar pelo aparelho
e de torná-lo mais acessível. Embora o custo seja um
fator importante, é difícil enfatizar o suficiente para que o fator mais
importante seja o valor obtido. Recomendo que você explore todas
as maneiras de tornar o tratamento ortodôntico mais acessível, sem
comprometer o nível de atendimento que receberá.

Isso pode fazer uma grande diferença para você e sua família.
Espero que todas as informações neste livro tenham respondido
muitas das perguntas que você tinha sobre como consertar o sorriso
de você ou de seu filho. Embora possa parecer muito, reservar um
tempo para ser informado e educado sobre o seu tratamento será
um grande investimento e permitirá que você dê a si mesmo ou à
sua família sorrisos que durarão por toda a vida!

