Saúde

Sorriso

radiante
para

subir
ao altar
Vestido, sapatos, cabelo e maquiagem
detalhadamente preparados... Além desses cuidados,
dentes bonitos e bem cuidados arrematam o look da noiva
e garantem um sorriso especial para o seu grande dia.

S

ão meses e mais meses de preparo,
às vezes até anos para que o dia do
casamento, o mais importante da
vida para a maioria das noivinhas de
plantão, seja perfeito. O local da festa é
escolhido a dedo, assim como o cardápio do buffet. Sapatos combinando com
o vestido, que foi planejado nos mínimos
detalhes, assim como as joias que complementam o penteado e a maquiagem.
Outro item essencial que eleva a imagem
pessoal e deixa qualquer pessoa mais
bonita e confiante é um sorriso bem
cuidado.

Por isso, o cirurgião dentista e coordenador da faculdade de odontologia da
Universidade Paulista de Campinas,e especialista em prótese e trabalhando com
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reabilitação oral e estética Angelo Stefano Secco sugere a odontologia estética
como aliada da saúde e da beleza, fundamental para alinhar todos os detalhes
da noiva quando chega o tão esperado
momento de dizer “sim”. “Seis meses antes do casamento marque uma avaliação
estética, pois alguns tratamentos podem
necessitar várias consultas e não devem
ser realizados com pressa. Fotos do rosto
com vários ângulos do seu sorriso devem
ser realizadas para avaliar se é necessária
alguma correção”, indica, explicando que
defeitos mínimos vistos por outras perspectivas podem se destacar. “Nos vemos
sempre de frente, mas as pessoas nos
olham de ângulos diferentes”, esclarece.
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Uma vez detectada alguma falha, o
próximo passo é corrigi-la a tempo para
o wedding day. “Talvez seja necessária a
troca de restaurações, a colocação de resinas ou de facetas laminadas, tipo lente
de contato, para modelar os dentes e corrigir alguma imperfeição”, afirma Secco.
O cirurgião dentista também destaca
que, para a maioria das noivas, um bom
clareamento já é suficiente para entrar
sorridente e segura quando as portas
se abrirem e você se tornar o centro das
atenções. Porém, não só a noiva estará
em evidência no dia do seu casamento.
Os pais dos noivos, que também têm
papel de destaque no evento, também
podem se beneficiar da ocasião para
buscar uma imagem mais saudável e
elegante. “Tenho observado nestes anos
todos que os pais dos noivos têm necessidades maiores e usam mais os recurso
que temos na odontologia atual, devido
ao envelhecimento e desgaste natural
das restaurações e dentes”, analisa.

Caso a caso
Pronto! Avaliação realizada e problema detectado. Agora, é hora de corrigir
as imperfeições observadas e garantir
um sorriso perfeito.
Secco dá destaque a um caso específico para ilustrar o andamento de um
procedimento odontológico. “A jovem
paciente relatou na consulta de avaliação que seus incisivos pareciam desgastados e isto deixava seu sorriso com um
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aspecto envelhecido, gostaria também
que os dentes fossem mais brancos e não
gostava dos espaços que tinha entre os
dentes”, relata o profissional. Além disso, a paciente desejava que não fosse realizado desgaste de estrutura dental no
tratamento. A partir daí, o profissional
começou a trabalhar a fim de obter os
resultados. “A correção da cor dos dentes,
recuperação do tamanho e fechamento
dos espaços foi obtida associando o clareamento dental à faceta de porcelana,
tipo lente de contato, e resinas. Estas
técnicas aplicadas recuperaram o contorno, tamanho natural dos incisivos e
fecharam os espaços que afetavam negativamente o sorriso. Estas opções foram
uma excelente alternativa de tratamento, pois as estruturas foram preservadas
respeitando o desejo da paciente. Além
disso, foi devolvida a harmonia entre os
dentes lábios e o rosto da jovem. A análise das fotos iniciais nos permitiu diagnosticar os problemas e apontar soluções
precisas para o caso”, comenta Secco, salientando que é importante ter o conhecimento das principais características
que formam um belo sorriso, para poder
ter segurança e solicitar as correções necessárias. E lembre-se, você nunca estará
completamente vestida sem um sorriso
impecável.

