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Com o objetivo de prevenir e/ou restabeleCer a saúde buCal dos paCientes, a mr estétiCa dental 
ofereCe em um só lugar todas as áreas da odontologia através de uma equipe unida e atualizada

Prevenir é sempre o melhor
Apesar de no Brasil, a prática do check-up não ser muito 
comum, ele é, sim, a melhor forma de evitar problemas 
e complicações no futuro. “Com um equipamento de alta 
tecnologia, a imagem de cada dente do paciente é captu-
rada e ampliada em até 60 vezes. Então, o dentista faz uma 
minuciosa análise de cada imagem e todo e qualquer prob-
lema por menor que seja, é identificado”, explica a cirurgiã-
dentista Cintia Raposo. Dessa forma, o tratamento pode ser 
realizado precocemente, sem traumas ou sofrimento, com 
custo reduzido, e o dentista pode re-
alizar uma microintervenção, sem qual-
quer dor ou estresse.

Lentes de contato dental
Confeccionadas em porcelana, essas 
facetas ultrafinas são ideais para corri-
gir imperfeições, manchas leves, lascas 

e fraturas, isto porque elas são projetadas para lhe dar 
um sorriso perfeito, sem danos aos dentes, sem sensibi-
lidade e sem nenhuma dor. “A principal vantagem desse 
método, que pode durar até 20 anos, é evitar o desgaste 
natural do dente, ao contrário do que fazem as facetas 
comuns”, diz o cirurgião-dentista Milton Raposo. 

Conforto acima de tudo
A clínica oferece um ambiente acolhedor e confortável, com 
uma sala de espera e recepção planejadas para que o paciente 

se sinta em casa, além de uma cadeira 
de massagem moderna e completa. Esse 
cuidado faz com que o paciente sinta-se 
mais relaxado antes de consultas con-
vencionais ou procedimentos que gerem 
mais estresse como cirurgias.

Pacientes que serão submetidos a 
tratamentos demorados ou são de 

O LUGAR COMPLETO 
PARA UM SORRISO PERFEITO

Dr. Milton Raposo
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Outros tratamentos:

“Há cinco anos fiz as 
facetas nos dentes e, como 

o resultado ficou diferente do 
esperado ,refiz o procedimento dois 
anos depois, mas também não ficou 

perfeito. Agora com as facetas colocadas 
pelo Dr. Milton Raposo Jr., já no primeiro 

dia fiquei muito feliz com o resultado 
afinal quem não quer ter um sorriso 

bonito e uniforme?”

Músico Rodrigo Tavaresregiões fora de São Paulo podem contar além dos tradi-
cionais cafezinho e chás, com sucos, bolachas, frutas e até 
vinhos e espumantes. 

Laboratório próprio
A clínica conta com esse serviço que permite um aten-
dimento exclusivo e personalizado, agilizando diversos 
procedimentos. Principalmente em casos de pacientes 
de outras cidades ou estados. 

ESTúDIO
fOTOGRáfICO 

O estúdio fotográfico conta com uma cadeira 
odontológica personalizada e equipamentos 

modernos para melhores fotos de alta 
resolução. Em poltronas confortáveis, o 

paciente pode ver as fotos de casos realizados 
na clínica em uma televisão de alta definição e 
assim tirar todas suas dúvidas com o dentista 
a respeito de tratamentos mesmo porque é no 
estúdio que realizad-se o “test-drive” ou mock-

up, uma pré-visualização do resultado final, 
onde o paciente, além de sentir em sua própria 
boca como será o design do seu novo sorriso, 
avalia fotos antes e depois, antes mesmo de 

iniciar o tratamento.

• Implantodontia
• Periodontia
• Ortodontia
• Endodontia

• Odontopediatria
• Próteses
• Disfunção Temporo Mandibular (DTM)
• Cirurgias
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