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Sorria,
meu
bem,
sorria

Para desfi lar ainda 
mais po-de-ro-sa, 

Pense Leve montou um 
pacotão de boas novas 

sobre saúde bucal, 
clareamento, aparelho 
ortodôntico, cirurgia de 

gengiva, implantes... 
Pois então, sorriso 

amarelo nunca mais!

soluções  incríveis
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Simetria invejável
Dentes 100% alinhados, como as teclas de um piano, integram 
o plano de beleza de todo o público feminino. Não é para 
menos, um sorriso encantador é meio caminho andado na 
conquista — alguém duvida? Entre as técnicas mais populares 
para esse fi m, sobram braquetes de metal, elásticos coloridos, 
colas amareladas, e dá até desânimo só de pensar nisso. Mas, 
comemore, há técnicas que garantem simetria sem você 
atravessar a fase “Betty, a feia”.

8 Riso metálico, um mico só
Apague da memória os tradicionais aparelhos para empurrar 
um dente para lá ou acolá. O Invisalign chega para alinhá-
lo de forma “esteticamente melhor e até mais rápida”, 
aposta Marcelo Moreira, especialista em odontologia 
estética do Ateliê Oral, na capital paulista. No entanto, vale 
dizer, a alternativa é indicada para correções menos graves, 
e o tratamento costuma durar de seis meses a um ano. A 
maravilha é que fi ca quase imperceptível, pois se trata de uma 
placa transparente que pode ser retirada para a alimentação e 
limpeza. Preço médio Entre R$ 10.000 e R$ 15.000.

8 Sem elásticos no aparelho
Com a promessa de diminuir em até 30% o tempo de 
tratamento, foi lançado o Clarity SL, da 3M, aparelho 
ortodôntico produzido em cerâmica (quase na mesma 
tonalidade da arcada) e que dispensa as borrachinhas que 
prendem os fi os, por utilizar a tecnologia de braquetes 
autoligados que acelera a mecânica de deslize dos dentes 
— então, dê adeus aos elásticos multicoloridos! A novidade 
foi apresentada no último Congresso Paulista de Odontologia, 
realizado em outubro passado, e está disponível no Brasil. 
Preço médio Sob consulta.

8 Truque de celebrity, você merece
Para redesenhar o sorriso, as famosas lançam mão das facetas 
e fragmentos de porcelana. O material permite perfeita 
adesão e naturalidade aos dentes. São plaquinhas colocadas 
na superfície seja para dar volume, modifi car o formato, 
preencher desgastes ou corrigir imperfeições. O resultado 
é permanente e, o melhor, tudo é realizado em apenas um 
diazinho. “Com as facetas, é possível a realização de um sorriso 
planejado em laboratório”, brinca o cirurgião-dentista Luciano 
Dib, de São Paulo. Preço médio Entre R$ 2.000 e R$ 3.500 
(cada dente).

8 Bruxa da Branca de Neve, nããão
Com o tempo, a distância entre boca, queixo e nariz encolhe 
na proporção que a idade avança, segundo Nádia Teodoro, 
da Clínica Lucarelli, de São Paulo. Alguns dos motivos? 
Desgaste e perda dos dentes. E um dos referenciais clássicos 
da literatura infantil para esse efeito é a bruxa da Branca 
de Neve, que horror! Para evitar esse look nada desejável, 
surgiu um aparelho de origem alemã, o Bionator. Móvel, é 
produzido em resina e metal, e funciona como pilates oral, 
proporcionando o trabalho correto dos músculos em funções 
básicas como respirar e mastigar. O procedimento ao todo 
pode demorar até três anos. Pois é, medo de ter cara de 
velhinha só mesmo nos contos de fadas.
Preço médio Entre R$ 2.800 e R$ 3.200.

Brilho de cristal
Atenção, os inimigos dos dentes brilhantes podem estar 
bem pertinho, até na mesa do almoço, sabia? “Todos os 
alimentos têm algum tipo de pigmento ou corante, como café, 
refrigerantes, chás, vinhos, embutidos. Ao longo do tempo, 
mancham os dentes nas áreas interna e externa”, detalha 
Marcelo Kyrillos, também do Ateliê Oral. Portanto, conheça o 
plano de combate.

8 Amarelado não dá, né?
As manchinhas superfi ciais, que deixam qualquer mulher 
insegura, podem ser tratadas com jato de bicarbonato de 
sódio seguido de polimento. Os sinais esbranquiçados, por 
sua vez, são eliminados com microabrasão, uma espécie de 
lixa. Casos graves, como aqueles enraizados na camada interna 
dos dentes (polpa), são resolvidos com um dos processos de 
clareamento, sob supervisão especializada. Preço médio Entre 
R$ 250 e R$ 300 (jato de bicarbonato) e R$ 500 (microabrasão).

8 Supergel, ativaaar!
Segundo o especialista Marcelo Moreira, “o clareamento 
com gel é um dos mais seguros e confortáveis, pois não há 
incômodo por sensibilidade, além de não ser agressivo, pelo 
contrário, é gradativo”. E o mecanismo é simples: o paciente 
aplica o gel de peróxido de hidrogênio ou carbamida
em uma placa de silicone, que encobre os dentes, e a utiliza 
por algumas horas do dia. O resultado se completa em cerca 
de três semanas. Depois disso, basta curtir o brilho extra e 
realizar manutenção a cada três ou quatro anos.
Preço médio Entre R$ 500 e R$ 1.500.

8 Brancura instantânea
Outra aposta é o clareamento fotoestimulado,
em que é realizada análise da cor e tonalidade dos dentes 
antes do processo. Para atingir o efeito, são necessárias de 
duas a três sessões, com cerca de uma hora cada. “Após o 
isolamento da região, o gel de clareamento é aplicado sobre 
os dentes e ativado pela luz. Em seguida, realiza-se
a fl uoretação”, explica o cirurgião-dentista Mario Groisman, 
do Rio de Janeiro. O tempo de duração dos resultados 
depende dos hábitos individuais, como alimentação e fumo. 
Preço médio Entre R$ 800 e R$ 2.000 (pacote).

8 No consultório, dá-lhe cálcio!
A FGM Produtos Odontológicos apresenta novo gel clareador 
para uso profi ssional, disponível nos centros de saúde bucal 
pelo País. O Whiteness HP Blue traz na formulação, além
do tradicional peróxido de hidrogênio (nas concentrações 
20% e 35%), o mineral cálcio, que vem com a superfunção 
de reduzir os possíveis desgastes do esmalte. E mais, há 
um corante que facilita o controle visual da aplicação pelo 
dentista. Preço médio Sob consulta.
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8 Macetes caseiros para você
Dá para investir em um arsenal de produtos que levam ao 
sorriso alvo sem botar o pé fora de casa. “Os enxaguantes, por 
exemplo, apresentam o componente peróxido de hidrogênio, 
o mesmo utilizado no clareamento realizado no consultório, 
porém a concentração é bem menor”, explica o especialista 
Luciano Dib. E o mesmo ocorre com os géis, fi tas adesivas e fi os 
dentais, turbinados com princípios que detonam o amarelado. 
Então, ao ataque, meninas!

1 | Scope, creme dental branqueador 
refrescante, Crest. R$ 5 
2 | Whitening, enxaguante bucal 
pré-escovação que remove manchas, 
Listerine. R$ 10
3 | 100% Branco, com 
enriquecimento de fl úor e sabor 
menta, Condor. R$ 1
4 | White Strips, fi tas adesivas com 
gel clareador, Crest. R$ 139
5 | Plax Whitening, enxaguante
que combate o amarelamento, 
Colgate. R$ 8,30
6 | Branqueador Extra Fresh, creme 
clareador para dentes sensíveis, 
Sensodyne. R$ 8
7 | Sensitivity Extra Whitening, 
fórmula branqueadora para dentes 
sensíveis, Crest. R$ 15
8 | Whitening Explosion, remove 
manchas e proporciona hálito 
refrescante, Sorriso. R$ 2,80
9 | Maxwhite, creme dental com 
lâminas branqueadoras, Colgate. 
R$ 3,60
10 | Clean Paste, fi o dental que 
auxilia a clarear os espaços entre os 
dentes, Johnson & Johnson. R$ 6,50
11 | Whitening, escova com polidores 
de borracha que removem manchas, 
Colgate. R$ 7,75
12 |Cross Action Power Whitening, 
escova elétrica para dentes cada vez 
mais clarinhos, Oral-B. R$ 18,50

Limpeza tur-bi-na-da
De nada adianta desfi lar com dentes tinindo, se há uma 
festa de bactérias no interior da boca. Para colocar esses 
microorganismos para correr, a missão começa logo na 
eleição da escova. E capriche na higienização, está bem? 
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 75% da 
população mundial sofre de problemas bucais como cáries e 
doenças de gengiva. Depois disso, não se esqueça de trocar 
o acessório por um novo a cada três meses ou, mesmo antes, 
se estiver deformado. “Cerdas abertas não escovam os dentes 
corretamente”, completa Audrey Soledá, especialista do Portal 
do Sorriso, em São Paulo. Ah, e o ritual não termina por aqui, 
não. A escova é um lugar óbvio para as bactérias, porque 
junta restos de comida e umidade. O curioso (e trágico) é que 
a principal fonte de contaminação não é a boca dos usuários. 
Quer adivinhar? O vaso sanitário! Então, nada de acionar a 
descarga com a tampa aberta e deixar a escova ao ar livre.

8 Troca-troca das escovas
• As elétricas removem as placas mais difíceis de serem 
alcançadas com o movimento frenético das cerdas, reduzindo, 
assim, o risco iminente de cáries.

• Para quem tem dentes bem juntinhos, modelos
com cerdas cruzadas facilitam a limpeza.

• Bocas miúdas exigem acessórios com cabeça compacta para 
alcançarem os cantinhos quase inacessíveis. 

• Se o objetivo são dentes de pura brancura, que tal ir atrás de 
escovas com polidores de borracha que removem manchas?

• Detonar o mau hálito é missão para aquelas com 
limpadores de língua e bochecha.

• Sensibilidade em alta pede acessórios com massageadores 
laterais que protegem a gengiva, cerdas macias, superfi nas 
e com pontas arredondadas, que evitam lesões também na 
mucosa, e cabeça de gel.

• Espaçamento exagerado entre os dentes, aparelhos 
ortodônticos, pontes ou implantes? Não deixe de ter em mãos 
as escovas interdentais, com um fi o de metal revestido com 
plástico e cerdas fi ninhas, que chegam a qualquer cavidade.

• As unitufos e bitufos, com cabeça menor e poucos fi os, 
facilitam a limpeza individual dos dentes, especialmente para 
quem tem de vencer os braquetes. E mais, dispensa o creme 
dental, já que deve ser usada após a escovação e passagem do 
fi o dental.

8 Enxaguante = solução express
Ok, o produto é mesmo alívio para muitas situações, mas pular 
escovações do dia e substituí-las por bochechos está fora dos 
planos. A boa limpeza depende de escova e fi o dental. Como 
complemento, lá surge o produtinho no nécessaire. E atenção: 
crianças devem preferir as versões com fl úor e idosos fi car de 
olho para que o excesso não irrite a mucosa — engolir, nem 
pensar! “Ideal é utilizá-lo uma ou duas vezes ao dia. Mais 
do que isso pode mascarar as reais causas do mau hálito”, 
completa Luciano Dib.

8 Esqueceu o nécessaire? Está na mão!
No 27º Congresso Internacional de Odontologia,
realizado em janeiro, a empresa suíça Curaprox lançou suas 
vending machines no País, que, aliás, são um sucesso na 
Europa. Agora, a qualquer emergência, seja na balada, 
restaurante ou cinema, você irá encontrar escovas — inclusive, 
o modelo com 5.460 cerdas e disponível em 36 cores —, fi os 
dentais, bitufos, entre outros itens obrigatórios, espalhados 
em diversos pontos por aí.

1 | Unitufo, para limpeza individual dos dentes, Curaden. R$ 12
2 | Interdental, escova compacta para limpeza entre os dentes, Oral-B. R$ 10,90
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Saúde em 1º lugar
Não dá para sair rindo à toa com aquela afta ardendo sem 
parar ou a língua esbranquiçada, não é mesmo? Sapinho e 
até câncer podem surpreender você. Prevenção é a palavra de 
ordem, fi que esperta!

8 Câncer bucal no alvo
Ninguém quer correr o risco de sofrer de um mal como esse. 
E o segredo da cura pode estar no diagnóstico precoce, 
simples assim. O cirurgião-dentista Luciano Dib enumera sinais 
para você fi car de olho vivo: manchas brancas, vermelhas ou 
escuras na mucosa, feridas que não cicatrizam em até 15 dias e 
alterações como sangramento, salivação intensa, mudanças na 
fala ou dor refl exa no ouvido. Como se vê, não custa nada dar 
uma olhadinha no espelho e realizar o auto-exame express, né?

8 Aftas, incêndio na boca
Aiiii, como doem! Se cair algo ácido por lá, então, é queimação 
na certa. Essas lesões esbranquiçadas surgem na mucosa 
por causa de desajustes imunológicos, apesar de os fatores 
que os desencadeiam serem diversos, como estresse físico e 
emocional, traumatismo local, reações a alimentos, alterações 
hormonais, e por aí vai. Nos casos mais graves, exigem 
tratamento de causa específi ca. Nos demais, essas danadinhas 
cicatrizam em cerca de uma semana. A dor pode ser driblada 
com analgésicos ou medicamentos tópicos.

8 Língua branca? Eeeeca!
Não dá para abrir o sorrisão e deixar à vista aquela língua 
branquela... O sintoma, causado pela redução da saliva, 
altera a limpeza natural e, então, microorganismos e restos 
de alimentos vão se depositando pela área. Dedique alguns 
minutos extras à higienização da língua. Faça novas aquisições, 
há escovas que trazem limpadores específi cos para a região. 
Porém, fi que de orelha em pé: se o problema persistir, um 
especialista pode comprovar um caso de candidíase.

8 Sapinho não é brincadeira
Não pense que apenas seu fi lho pode ser atacado pelos 
fungos. Nada disso! A candidíase é uma infecção em que as 
partes úmidas da boca fi cam esbranquiçadas, amareladas 
ou avermelhadas, e surge sensação de coceira — inclusive, 
em adultos. Para tratar, dá-lhe antifúngicos. No entanto, é 
essencial descobrir a causa do incômodo, pois pode estar 
associado a doenças ou tratamentos que enfraquecem as 
defesas do organismo. Não bobeie, hein?

8 Florais, fi m do medo de dentista
Para quem sente pânico só de pensar em sentar naquela 
cadeira da clínica, aí vai uma boa nova. O Conselho Federal 
de Odontologia aprovou para 2009 o uso de fl orais por 
profi ssionais da área, seja para simples restaurações ou 
cirurgias complexas. O objetivo, claro, é controlar o trauma 
dos pacientes com algumas gotinhas mágicas na data e, 
também, ao longo da recuperação. E não acabou. O Conselho 
também deu aval para técnicas alternativas como acupuntura, 
homeopatia, hipnose e fi toterapia.

Gengivas roubam a cena
8 Sensibilidade extra
Só de pensar dá uma afl ição... A retração gengival, o 
deslocamento que expõe a raiz dos dentes, não é nada 
agradável esteticamente. E isso pode surgir por fricção 
exagerada com a escova, má posição dos dentes e até por 
restaurações “elevadas”. Depois de defi nido o vilão, é possível 

evitar o progresso do problema. E não é preciso
se desesperar: técnicas de enxertos são perfeitas
para recobrir a raiz, viu?
Preço médio Entre R$ 1.000 e R$ 3.000.

8 Demais também não pode
Além de roubar a beleza do sorriso, o excesso de gengiva 
favorece o surgimento de doenças na área, como 
infl amação ou perda óssea ao redor dos dentes.  Mas 
resolver o incômodo é fácil, fácil. A plástica gengival 
remove parte do tecido, em pouco tempo e com 
anestesia local. O procedimento costuma demorar 
menos que uma retirada de siso, por exemplo e, em duas 
semanas, você está pronta para outra. Preço médio 
Entre R$ 600 e R$ 1.500.

8 Coração por um fi o (dental)
A próxima pessoa que lembrará você de passar o
fi o dental será o cardiologista! Cientistas descobriram 
que a proteína associada à infl amação é elevada em 
indivíduos com riscos de distúrbios no coração. Mas de 
onde vem a infl amação? Pesquisa publicada no jornal 
da Faseb (The Federation of American Societies for 
Experimental Biology), afi rma que gengivas infectadas 
podem ser um dos lugares. Em cardíacos, quando sofrem 
intervenções por problemas periodontais, as bactérias 
podem entrar na corrente sanguínea e fi xar-se em áreas 
de fragilidade, gerando sérias conseqüências.

Implante felicidade
Um piano sem algumas teclas não funciona direito, não 
é mesmo? Com os dentes, a história não é diferente. As 
soluções de implantes dentários já recuperaram o sorriso e, 
principalmente, a auto-estima de muuuuita mulher. E vêm 
novidades por aí!

8 Nanotecnologia ao alcance dos dentes
O implante que usa nanotecnologia (construção de novas 
estruturas a partir dos átomos) foi lançado nos EUA e 
aterrissou há pouco no Brasil. O procedimento, batizado 
de Nanotite, da Biomet 3i, reduz o tempo de espera de 
osseointegração, ou seja, a integração entre o tecido ósseo 
e o material implantado, de 6 meses para 21 dias, incrível! 
Dependendo da qualidade do osso, a prótese pode ser 
colocada em até 24 horas.
Preço médio R$ 1.000 a R$ 1.600 (cada).

8 Perda óssea tem solução
Esse quadro ocorre com freqüência em mulheres, 
especialmente aquelas vulneráveis à osteoporose. E uma 
técnica que promete alívio a elas é a hidroxiapatita 
porosa à base de carbonato de cálcio, uma aposta da 
empresa JHS. Em diversos casos, 80% do que foi enxertado 
estará convertido em neo-osso em 90 dias e, em um ano
e meio, em osso. Segundo o fabricante, o risco de rejeição
é praticamente nulo.
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