PLANEJE UM SORRISO
PERFEITO

Saiba quais são os parâmetros estéticos indispensáveis
ao sorriso ideal.

O cirurgião-dentista deve ter olhos treinados
para identiﬁcar os elementos comuns aos
sorrisos ideais, pois estas são as características
que guiam o trabalho odontológico estético de
excelência.

O QUE É UM
SORRISO BONITO?

A beleza é um conceito subjetivo que, embora
tenha suas referências e modelos modiﬁcados ao
longo da história, está sempre fundamentado no
equilíbrio, na harmonia e na simetria. Desta forma,
existe um check-list básico das características que
tornam um sorriso bonito, considerando toda a sua
complexidade ao utilizar referências horizontais,
verticais, sagitais e fonéticas.

LINHA DO LÁBIO SUPERIOR
A linha que acompanha o contorno do
lábio superior determina o comprimento
dos incisivos superiores e a posição vertical
da margem gengival.

LINHA DO LÁBIO INFERIOR
A linha que acompanha o contorno do lábio
inferior determina a curvatura do plano
oclusal superior.

LINHA MEDIANA
A linha mediana dos dentes deve coincidir
com a linha mediana da face.

PROPORÇÕES
Quando falamos em estética, é imperativo pensar
na proporção dos dentes anteriores. O incisivo
central superior tem uma proporção de 1,618 com
o incisivo inferior, e a largura total de ambos os
incisivos inferiores é igual à do incisivo superior.

FORMA DOS DENTES ANTERIORES
A compleição facial do paciente determina
as características morfológicas dentais desejáveis, como tamanho e forma quadrada,
triangular ou oval.

COR, TEXTURA E BRILHO SUPERFICIAL
O dente natural tem características complexas, mimetizadas
apenas pelos protesistas e técnicos em prótese mais hábeis
com a utilização de materiais desenvolvidos com este ﬁm. A
presença destas características traz reﬁnamento ao dente artiﬁcial
e ao resultado estético: variações de opacidade e translucidez,
mudanças de saturação de cervical para incisal, superfície com
mamelões, ﬂuorescência, opalescência, dentre outros.

PAPILAS GENGIVAIS
É imprescindível manter um espaço de 5
milímetros entre o contato interdental e a
crista óssea, onde se alojarão as papilas.
A ausência desta característica leva ao
antiestético “triângulo negro”.

NÍVEL GENGIVAL
O nível gengival do canino deve coincidir
com o nível gengival do incisivo central e
o nível gengival do incisivo lateral ﬁca um
pouco abaixo desses.

LINHA FORMADA PELAS
BORDAS INCISAIS
A linha que acompanha o contorno do lábio
inferior determina a curvatura do plano
oclusal superior.

LINHA MEDIANA
A linha mediana dos dentes deve coincidir
com a linha mediana da face.

Quando o assunto é odontologia,
atingir a satisfação de clientes requer
dedicação, técnica e um toque de arte.

Nossa maior motivação é ser uma empresa parceira na
construção de sorrisos e, principalmente, na construção
de carreiras sólidas de cirurgiões-dentistas, marcadas
por sucesso e dedicação, melhorando e promovendo
a saúde bucal e a boa qualidade de vida das pessoas.
Para atingir esses objetivos, nossos trabalhos carregam
a nossa ﬁlosoﬁa: unir dedicação, habilidade técnica e
sensibilidade artística.
Assim, buscamos unir proﬁssionais altamente
qualiﬁcados com o melhor da tecnologia para
sempre oferecer as melhores soluções em próteses,
tanto convencionais como sobre implantes. Além
disso, participamos constantemente de cursos e
eventos para trazer aos nossos clientes todas as
novidades do mercado.
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