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A nova tendência das 
celebridades
Quando falamos de celebrida-
des, estamos a referir-nos às 
suas vidas exclusivas de luxo e 
excen-tricidade. Artistas como 
Travis Scott, Post Malone, Ro-
salia e Miley Cyrus juntaram-se 
à tendência de usar dentes de 
ouro.
Os Grillz são um tipo de jóias 
concebidas para decorar a boca 
e realçar os dentes. Estas jóias 
têm origens muito antigas: sa-
be-se que por volta de 3000 AC. 
Os egípcios utilizavam placas 
de ouro para corrigir ligeiras 
imperfeições nos dentes; os 
maias também incorporavam 
jóias nos seus den-tes, sendo 
um dos seus materiais preferi-
dos o jade. 
Actualmente, os Grillz que são 
feitos não são permanentes. 
Pode colocá-los e retirá-los 
sempre que quiser. São feitos 
de ouro dentário sólido ou 
precioso (geralmente 10k, 14k 
ou 18k) que dura para sempre. 
O Grillz também é feito com 
Cobalto de Crómio; um metal 
que é totalmente biocom-patí-
vel com a boca.

Os grelhados são peças feitas à 
medida e sendo um produto tão 
pessoal, é importante entrar na 
pele da pessoa que os vai usar.  
Estas são puramente estéticas e 
não cumprem qualquer função 
ao nível da prótese, a não ser a 
de realçar a imagem pessoal.
As confecções destes podem 
variar desde materiais tão sim-
ples como o Crómio-Cobalto até 
peças tão complexas como os 
cenários de diamante e ouro de 
alta qualidade, no que diz res-
peito à forma e desenho não há 
limite para as jóias dentárias.

Tipo de clientes
A continuación, en la siguiente 
tabla se puede observar la 
edad de los clientes, en su ma-
yoría gente muy joven, como el 
tipo de profesión que desem-
peñan. Tras realizar un estudio 
de los clientes en una clínica 
de la Región de Murcia.

Como é que são os des-
enhos
EQuanto aos desenhos do Gri-
llz podem ser muito diferentes 
dependendo dos gostos dos 
diferentes clientes, como acon-
tece com as tatuagens.
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Geralmente os clientes vêm ge-
ralmente com ideias bastante 
claras, pois pode ser um sim-
ples ca-nino de cobalto-cromo, 
naqueles clientes que têm um 
perfil que procura algo “subtil” 
para chamar a atenção de uma 
festa. (ver figuras 1 e 2).
Outro perfil de clientes mais 
extravagantes prefere tipos de 
Grillz mais marcantes como 
dois cani-nos de ouro (ver 
figura 3) ou uma ponte de Lon-
dres (ver figura 4), este tipo de 
Grillz normalmente solicitado 
por clientes que gostam de tra-
balhar com eles para chamar a 
atenção, tais como artistas de 
tatuagens ou relações públicas 
de uma discoteca.
Como se pode ver, os desenhos 
podem ser muito variados, 
dependendo da imaginação e 
persona-lidade de cada cliente. 
Alguns deles procuram mesmo 
dar mais personalidade ao 
seu Grillz com formas muito 
peculiares e específicas como 
a Cobra & Fogo (ver figuras 5, 
6 e 7).
Como se pode ver, mesmo o 
contorno de uma cobra ou as 
chamas de um incêndio podem 
ser feitas.
A grande maioria destas jóias 
dentárias são removíveis e 
embora não representem 
qualquer risco para a saúde 
dentária, deve sempre seguir 
as recomendações do pro-
fissional para garantir que a 
oclusão e a musculatura não 
sejam alteradas pelo uso inde-
vido das mesmas.
Os clientes tendem a exibi-los 
em situações muito específicas 
e concretas, uma vez que se 
torna claro para todos eles que 
estes tipos de produtos não 
devem ser usados diariamen-
te, mas sim em situações de 
lazer nocturno ou mesmo para 
sessões fotográficas curtas.

Como são feitos
No momento de fazer estes 
Grillz é bastante simples, uma 
impressão da boca do cliente 
é tirada e depois de chegar 
ao laboratório começa com 
a depilação do mesmo, neste 

Edad Sexo Ocupação Tipo de trabalho

Cliente 1 30 Homem Tatuador Caninos daurados

Cliente 2 21 Muhler Estudante Cr-Co Canines

Cliente 3 26 Homem
Representante de 

discoteca
London Bridge

Cliente 4 28 Homem Tatuador Caninos chanfrados

Cliente 5 24 Muhler Desenhista Only Line

Cliente 6 26 Homem Influencer Cr-Co canines

Cliente 7 20 Homem Estudante Snake & Fire

Cliente 8 21 Muhler Estudante Rings Side

Cliente 9 22 Muhler Estudante Cr-Co canines

Cliente 10 27 Homem Tatuador Low Bridge

Cliente 11 21 Muhler Tatuadora Lado dourado fixo

Figs. 1 e 2: Canino tipo vampiro em Crómio-Cobalto.

Fig. 3: Caninos de ouro Fig. 4. London bridge
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ponto o cliente tem mui-to a 
dizer, uma vez que em todos 
os momentos deve estar em 
contacto tanto profissional 
como cliente para conseguir 
o desenho desejado pelo
mesmo, uma vez que uma vez
a depilação o clien-te pode
querer certos toques que não
tinha pensado na primeira vez
a marcação.
Uma vez que o cliente tenha

dado a autorização, a prótese é 
terminada no material deseja-
do pelo cliente.

Grillz como uma 
prótesis fixa
Em situações excepcionais e 
muito específicas, a paciente 
pode desejar a reabilitação de 
certas peças com materiais 
muito específicos, como no 
caso seguinte, em que a pa-

ciente, após ter rece-bido um 
traumatismo em idade precoce 
num dos seus lados, decidiu 
reabilitá-lo em ouro 18 K (ver 
figura 8).

Conclusão
Em conclusão, este tipo de 
moda está a tornar-se cada 
vez mais popular, uma vez que 
cantores, influenciadores ou 
modelos estão cada vez mais 

a reforçar a sua presença com 
este tipo de joal-haria dentária 
para se destacarem entre os 
seus acólitos. E será um tipo 
de produto que veremos cada 
dia mais e mais.

Técnica

Figs. 5 a 7: Snake & Fire.

Fig. 8: Dente lateral de ouro fixo.


