
Plástica gengival menos invasiva

AA cirurgia que diminui o tamanho da gengiva se 
tornou mais moderna e menos dolorida. O Dr 
Eduardo ressalta : “Em vez de um extenso 
trabalho de remodelação, como era feito 
antigamente, bastam pequenos cortes no 
excesso de tecido. Ela é indicada para pessoas 
que mostram mais de 4mm da gengiva ao sorrir 
e desejam apee desejam aperfeiçoar o visual.”

A estética dos dentes naturais

Um dos recursos mais buscados na odontologia 
do século XXI é o da estética dos dentes naturais, 
encontrada na Dentística Restauradora. A Dra. 
Lilian Paino, especialista na área, atua na Clínica 
Odontowicz com Clareamento Dentário, 
Restaurações Estéticas, Facetas de Resina e 
Porcelana e outros procedimentos necessários 
papara a construção ou manutenção de um belo 
sorriso. Ela destaca que “a maioria das pessoas 
consegue renovar e embelezar a aparência da 
face com um bom tratamento de estética dental. 
Afinal, todos nós ficamos felizes ao vermos 
nossos sorrisos elogiados pelas pessoas que nos 
cercam.”

O trabalho do dentista vai muito além de 
promover a saúde bucal. Intervenções estéticas 
e procedimentos cirúrgicos também estão entre 
atribuições desse profissional. Um dos 
procedimentos mais bem sucedidos nos últimos 
anos é o de Implantes Dentários. 

PPara o renomado cirurgião dentista, Dr. Eduardo 
Gurkewicz, “os benefícios que os implantes 
dentários provem vão além da estética e da 
demonstração de um belo sorriso. Suas 
principais funções são mastigatórias, pois nos 
oportunizam usufruir de tudo o que uma boa 
alimentação nos proporciona.

AAs Próteses Dentárias

  “Nos casos de bocas que faltam poucos dentes, 
ou quando existe parte da estrutura do dente, a 
opção é sempre preservá-los, sendo a prótese 
fixa a escolha ideal, pelo seu conforto e estética. 
A principal diferença entre as próteses fixa e 
removível é justamente a mobilidade. Enquanto 
a primeira é fixada pelo dentista e não pode ser 
momovida pelo paciente, a segunda pode ser 
retirada sempre que ele desejar inclusive 
durante a higiene bucal”, assegura o renomado 
cirurgião dentista.  
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