Facetas Alemãs
A odontologia moderna tem lançado técnicas de faceteamento dos dentes para solucionar
inúmeras imperfeições do sorriso
Durante a prática clínica diária é comum nos depararmos com
dentes anteriores escurecidos, tortos, desalinhados, com diastemas (dentes separados), com retrações gengivais, desgastados por bruxismo, pequenos, restaurações amareladas, etc. Esses fatos deixam os pacientes
com uma profunda insatisfação com relação ao seu sorriso. Resgatar a
naturalidade de uma condição inicial perdida, restabelecendo as alterações de cor, textura, forma, posição e composição dento-facial, a fim de
se obter um resultado final natural e harmônico, é o que a maioria dos
pacientes almeja.
A odontologia moderna tem lançado técnicas de faceteamento
dos dentes para solucionar inúmeras imperfeições do sorriso. As facetas
são pequenas capas de porcelana alemã ou resinas hibridas com micropartículas de porcelana alemã coladas na face externa de um ou múltiplos
dentes naturais, que têm algum comprometimento estético, restaurando,
assim, a beleza do sorriso.
Permite-se, desta forma, recriar totalmente a cor e o formato dos
dentes para o desenvolvimento de um sorriso mais estético, de forma rápida, segura, durável e com um mínimo ou nenhum desgaste da superfície do dente. Por esses motivos, as facetas são utilizadas cada vez mais
por artistas, modelos, políticos e pessoas que tenham contato social e de
trabalho com o público. Também é indicada para pacientes com dentes
desalinhados e que não querem se submeter ao tratamento com aparelhos
ortodônticos. As técnicas de facetas alemãs podem ser feitas em todos os
dentes simultaneamente. Nos casos em que se fazem facetas alemãs nos
dentes visíveis ou em todos os dentes, pode-se escolher inúmeras cores,
inclusive as cores Bleach extra claras, que são as mais procuradas.
As facetas alemãs possuem inúmeras vantagens sobre os tratamentos convencionais: alta qualidade estética (são imperceptíveis),
são fortes, duráveis, não alteram a cor, pouco ou nenhum desgaste na

superfície dos dentes e são executadas em uma sessão. As facetas podem ser feitas pelas técnicas direta ou indireta. A faceta alemã direta é
confeccionada diretamente na boca do paciente e podem ser feitas algumas ou todas facetas em apenas uma sessão. A faceta alemã indireta é confeccionada pelo sistema alemão CAD/CAM CEREC SIRONA.
Este sistema obtém imagens em 3D da boca excluindo a necessidade de
se fazer moldagens e envios para laboratório. Após o desenvolvimento
dos dentes no computador, a unidade fresadora confecciona os dentes em
blocos alemães de Silicato de Lítio, material de maior resistência no mundo atualmente. O trabalho que antigamente levaria semanas, hoje leva
apenas um dia para ser finalizado.
Os profissionais que realizam a técnica de faceteamento devem
possuir uma grande habilidade manual para produzir detalhes anatômicos, nuances de cor e texturas naturais. O dentista precisa ter uma boa experiência para obter os melhores resultados e procurar trabalhar sempre
com aparelhagem e materiais de excelência.
Os aparelhos, materiais e instrumentais para a confecção de facetas de primeira linha são os alemães, que proporcionam ao tratamento
uma beleza incomparável.
As técnicas de faceteamento dos dentes podem ser associadas com
a sedação e ao conceito Day Clinic (tratamento intensivo). Trabalhando
com estes conceitos o paciente terá o seu trabalho de faceteamento com
execução mais rápida, sem vivenciar o tratamento, pois estará dormindo.
Com estas técnicas pode-se facetear todos os dentes em uma única sessão.
Qualquer paciente pode ser submetido à sedação e ao tratamento intensivo Dental Day Clinic. É bem recomendado para pacientes
ansiosos, para pessoas bastante ocupadas e que desejam um tratamento rápido, indolor, humanizado, confortável, de alta qualidade e que não
querem vivenciar o tratamento.
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