
  ORTODONTIA

Você está iniciando seu tratamento ortodôntico! Isto vai trazer muitos benefícios para 
sua saúde e para seu sorriso, mas vai trazer algumas mudanças no seu dia a dia 
enquanto você estiver usando o aparelho. Vamos ver as principais: 

Alimentação:  O aparelho removível não traz grandes problemas, mas o aparelho fixo 
precisa de cuidados especiais. Cada “pecinha” ou bracket do aparelho é colada ao 
seu dente com uma resina, que não resiste a forças muito grandes, então você deve 
evitar comer coisas muito duras ou crocantes, como amendoim, pipoca, roer 
ossinhos de galinha, mastigar balas, que podem soltar os brackets. Se você usa 
aparelho cerâmico (aquele da cor do dente) seu cuidado deve ser maior, porque estes 
brackets não se soltam tão fácil, mas se quebram e podem prejudicar mais ainda o 
seu dente. 

 Coma menos doces, deixando sempre para a hora das refeições, na 
sobremesa, porque logo depois você vai escovar os dentes e o açúcar não vai ficar 
muito tempo na sua boca. Quando comemos e bebemos coisas muito coloridas ou 
pigmentadas, como refrigerantes, café e mate, aumentamos a chance de que os 
dentes fiquem manchados depois do tratamento, principalmente se não limparmos 
bem os dentes depois de comer ou beber. 

Higiene:  Os aparelhos ortodônticos dificultam muito a limpeza correta dos dentes, 
logo, para conseguir uma higiene correta, é necessário muito mais dedicação e 
cuidado. Dentes mal limpos podem causar muitos problemas sérios, tais como 
cáries, manchamento, gengivite e até periodontite. 

No início do tratamento você vai receber um kit de higienização com as escovas e fios 
dentais especiais que serão necessários para uma limpeza adequada. Receberá 
também orientações sobre como usar cada ítem. Procure seguir rigorosamente as 
recomendações e, surgindo qualquer dúvida na utilização deste material, não deixe 
de perguntar.  

Desconforto:  Logo após a instalação do aparelho é comum que os lábios e 
bochechas fiquem um pouco machucados, podendo haver o aparecimento de aftas, 
mas não se preocupe, pois este período de adaptação normalmente dura em torno 
de uma semana e depois passa, pois a mucosa vai ficar mais resistente e “se 
acostuma” com a presença do aparelho. Para ajudar neste processo, será fornecido 
algum meio de proteção (ceras, silicone, protetores) para minimizar o desconforto, e 
deve prescrever algum tipo de medicação local, como uma pomada, para ajudar na 
cicatrização. 

Acidentes:  Caso aconteça alguma quebra do aparelho, entre em contato tão logo 
seja possível para que possa ser reparado e não prejudique o andamento do seu 
tratamento.  
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