HARMONIZAÇÃO OROFACIAL É TENDÊNCIA
NAS MELHORES CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
As clínicas odontológicas mais modernas e melhores preparadas, hoje em dia, fazem
muito mais do que simplesmente cuidarem dos dentes dos seus pacientes. Tendência da
odontologia atual, a chamada Harmonização Orofacial, desenvolvida por dentistas
especializados, busca cada vez mais uma harmonização entre a face do paciente e os seus
dentes, compondo não apenas um belo sorriso, mas também um conjunto bonito e
agradável para todo o rosto do paciente.
“O sorriso bonito é uma meta de muitas pessoas atualmente. Mas existem vários estudos
mostrando que as pessoas com uma harmonização orofacial adequada conseguem, de
modo geral, se relacionar melhor e também ter melhores oportunidades na vida. O
desafio do dentista, hoje em dia, é contribuir para que os nossos clientes tenham não
apenas um lindo sorriso, mas que também consigam essa harmonização orofacial e, com
isso, melhorem sua autoestima”, explica a Dra. Luciana Requena Ruiz, diretora da Clínica
Bem Estar Bem, instalada no bairro da Vila Mariana, em São Paulo (SP), e especialista
neste tipo de trabalho.
A Harmonização Orofacial oferecida pela Clínica Bem Estar Bem é composta por diversos
tratamentos de última geração que podem trazer resultados incríveis para os pacientes.
“Antes de iniciar qualquer tratamento desse tipo, porém, fazemos uma avaliação crítica
do paciente e das suas reais necessidades. A partir dessas conclusões, sugerimos os
tratamentos mais adequados para cada caso. Confira alguns dos tratamentos oferecidos
pela clínica na busca da Harmonização Orofacial:
LIPO ENZIMÁTICA DE PAPADA
A famosa papada, também conhecida como queixo duplo, vem tomando espaço
dentro da área de harmonização orofacial. Um dos procedimentos mais realizados
nos últimos tempos dentro do consultório odontológico, a Lipo Enzimática de
Papada se tornou a queridinha dos pacientes que buscam a redução da gordura
localizada nessa área. Considerada umas das principais vilãs da aparência facial, a
papada se tornou um grande problema para os mais vaidosos. A Lipo Enzimática é
um tratamento minimamente invasivo que permite a redução de medidas através
da diminuição de gordura. É feita através de micro injeções subcutâneas,
semelhantes às injeções de insulinas, que ao serem aplicadas em toda a região
conseguem deixar o rosto livre da indesejada papada. A substância aplicada na
região produz a quebra das células de gordura ao redor do pescoço, eliminando a
área chamada de queixo duplo.

REPOSIÇÃO DE VOLUME
Hoje, existem tratamentos como o aumento de volume dos lábios, tratamento do sorriso
gengival, tratamento de assimetria do sorriso, aumento de papila interdental e vários
outros procedimentos que, na maioria das vezes, são imperceptíveis à primeira vista, mas
trazem excelentes resultados no embelezamento e harmonização da face. O Ácido
Hialurônico é uma substância naturalmente presente no organismo humano e é usado
para reposição do volume e contorno labial perdido; na papila gengival, preenchendo os
espaços escuros presentes entre um dente e outro; no sulco nasogeniano (bigode chinês),
nas linhas de marionete etc.
BOTOX
A Toxina Botulínica (conhecida como Botox) age bloqueando a transmissão neuromuscular
e é eficaz nos tratamentos de hipertonias musculares e pode ser usada com sucesso para
equilibrar e dar harmonia ao sorriso e à face. Ela auxilia no tratamento do bruxismo,
assimetrias faciais e labiais, cefaléias tensionais, sialorréia e outros.
BICHECTOMIA
A bichectomia, ou lipoplastia facial, é um procedimento cirúrgico de retirada parcial da
bola de Bichat, que é um tecido gorduroso. Essa remoção faz com que as bochechas fiquem
menores, resultando em uma aparência de rosto mais fino e alongado. Apesar de ser um
tecido adiposo, as bolas de Bichat não participam como fonte de energia para o corpo,
assim elas não respondem ao emagrecimento. Ou seja, mesmo que você perca peso e
diminua a quantidade de gordura, elas continuarão lá, intactas.
FIOS DE SUSTENTAÇÃO PDO
Os Fios de Sustentação PDO (ou fios de Polidioxanona) são a nova sensação do setor da
estética. Um procedimento estético que veio para acabar com a flacidez facial. Ele elimina
o temido bigode chinês, levanta as maças do rosto, devolve o contorno natural da face e
pescoço, eliminando a terrível papada e ainda estimula a produção de colágeno. O
dentista faz pequenas demarcações em pontos estratégicos do rosto e pescoço do
paciente, os fios são inseridos separadamente em cada região com o auxílio de uma
agulha e depois o profissional faz o reposicionamento dos tecidos faciais do paciente.
Os fios de sustentação PDO não causam danos ao organismo e são absorvidos ao longo do
tempo. Eles ainda estimulam a produção de colágeno nas regiões onde são inseridos,
mantendo o paciente com uma aparência jovem por mais tempo. Ao contrário de
cirurgias, o procedimento estético é pouco invasivo, realizado com o paciente acordado e
anestesia local, sem necessidade de internação. É possível notar os resultados
imediatamente após o procedimento, a recuperação é muito tranquila - após dois ou três
dias o paciente já pode retornar as suas atividades, tomando alguns cuidados.

SKINBOOSTER
Skinbooster é um procedimento estético injetável simples que, por meio do ácido
hialurônico, hidrata profundamente a pele e traz resultados muito superiores aos de
dermocosméticos, já que atua nas camadas mais profundas da pele. O Skinbooster é
indicado para homens e mulheres com todos os tipos de pele, dos mais jovens aos mais
maduros, que desejam hidratar profundamente a pele e que buscam
por rejuvenescimento. O procedimento trata rugas finas do rosto, melhora o aspecto
das olheiras e das marcas de acne. Além de hidratar a pele de dentro para fora e de tratar
os sinais da idade, o Skinbooster tem um efeito preventivo. Para alguns pode parecer
exagero aplicá-lo em pessoas jovens, mas não é. Dentre os principais benefícios para o
rosto e o corpo estão a melhora da elasticidade e firmeza da pele e o estímulo da
produção de colágeno.
SOBRE A DRA. LUCIANA REQUENA RUIZ
Com 44 anos, a Cirurgiã Dentista Dra. Luciana Requena Ruiz é formada pela Universidade
Paulista, com pós-graduação em Odontologia Hospitalar no Hospital Israelita Albert
Einstein e também em Harmonização Oro Facial na escola especializada Odonto Partners.
A profissional possui cursos de atualização em Dentística Operatória, Prótese, Dor
Orofacial e Diagnóstico, entre outros. Ela tem grande experiência em saúde pública e
gerenciamento de consultórios sindicais, prestou atendimento em Odonto Móveis, realiza
palestras e também atuou monitorando cirurgias no Hospital Municipal do Tatuapé e no
Hospital Municipal do Campo Limpo.
SOBRE A CLÍNICA BEM ESTAR BEM
A clínica Bem Estar Bem funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, com
agendamento prévio pelo telefone/whatsapp 94433-1050. A clínica fica na Rua Vergueiro,
3558 (sala 306), distante apenas 200 metros da estação de metrô Chácara Klabin, da Linha
5 – Lilás, e conta com estacionamento com manobrista. São aceitos os convênios Amil
Dental e SulAmérica Odonto.
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