


NA TV não são grandes e não se esperam grandes surpresas. À fren-
te, no número de nomeações vai 'O Discurso do Rei', com 12
no total, estando presente em todas as categorias principais.
Segue-se a nova obra dos irmãos Coen, com 10 nomeações.
'Indomável' é um 'westem', com Jeff Bridges no principal pa-
pel, e também ele nomeado para Melhor Actor. A fechar a
lista dos mais nomeados estão 'A Rede Social', de David Fin-
cher, e 'A Origem', realizado por Christopher Nolan, uma vez
mais esquecido pelos membros da Academia, no que respei-
ta às nomeações. Ainda assim, estes dois filmes contabilizam
oito nomeações cada. A maior surpresa talvez seja a nomea-
ção da jovem Hailee Steinfeld na categoria de Melhor Actriz
Secundária, em detrimento de Julianne Moore pelo papel
em 'Os Miúdos Estão Bem: CD

Se a opção for ficar
em casa, pode

dar início à festa
dos Óscares logo
na 'red carpet',

com transmissão
direda no El.
A TVI começa
a transmissão
da cerimónia
às OOh30 de

segunda, com Vítor
Moura e José Vieira
Mendes em estúdio

CONSULTORI
SALVAROS DENTES
Faz agora dois meses que,

. após dores intensas, foram-me
diagnosticados três quistos nos
dentes da frente, ao que me foi
dito que teriam que ser extraídos.
Tendo em conta que tenho 35 anos
e não quero perder os meus
dentes, será que existe alguma
maneira que o Dr. Pedro pense ser
possível de os poder salvar?
Maria de Fátima, leiria

Perante este tipo de situação, existem

vários tipos de soluções em que

extracção dos dentes deverá vir sempre

em último lugar, tendo em conta tudo

aquilo que acarreta quer física quer

emocionalmente. A primeira

abordagem a ser considerada poderá

ser a desvitalização dos dentes que em

grande parte dos casos pode ser

suficiente para a resolução destes

casos. Quando não é resultante e os

quistos persistem outra abordagem

possível é a apicectomia, que consiste

numa pequena cirurgia em que o quisto

é removido, a ponta da raiz do dente é
'cortcdo e encerrada na ponta com um

produto específico para o efeito, sendo

o espaço resultante preenchido com um

substituto ósseo e recoberto com uma

membrana geralmente reabsorvível.

Quando nenhuma destas abordagens é
possível, devido quer a uma grande

destruição óssea quer dentária,

efectivamente a extracção dos dentes

acompanhada da remoção dos quistos

poderá ser necessária, no entanto, estes

poderão ser eventualmente substituídos

por implantes e respectivas coroas

(parte visível do dente) sendo a solução

mais parecida com os seus dentes

previamente extraídos. Como vê

poderão existir várias abordagens para

o seu caso, devendo portanto

determinar qual a que mais se adequa

a sua situação.

Ao seu dispor, Pedro Ferreira Lopes

Prime Clinic
Travessa da Fábrica das Sedas, 22A
1250-108 Lisboa.
Telef.: 213 833 444;
www.primeclinic.net
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