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RESUMO 
A Ortodontia está passando por uma nova fase. Muitos pacientes adultos estão buscan-

do o tratamento atualmente e não querem usar um aparelho convencional. Isso tem feito 
com que a Ortodontia desenvolva novos métodos de tratamento mais estéticos e também 
aprimore os já existentes. Duas modalidades de tratamento têm ganhado muito destaque 
nos últimos anos: a Ortodontia Lingual e os Alinhadores Removíveis. O objetivo deste artigo 
é descrever a técnica lingual Harmony e os alinhadores removíveis Essix e Clear Aligner, 
comparando-os e mostrando o tratamento de dois casos clínicos. Para o caso tratado com a 
técnica Lingual foi escolhido o aparelho Harmony devido à necessidade de grande controle 
de torque nos incisivos superiores. O caso tratado com alinhadores era um caso simples 
de recidiva pós-tratamento ortodôntico. Os casos clínicos descritos evidenciaram o papel 
importante que as novas modalidades de tratamento estético podem ter na Ortodontia 
contemporânea. Cabe ao ortodontista clínico conhecer essas ferramentas e as utilizar nos 
casos apropriados.

Descritores: Estética, alinhadores, Ortodontia lingual.

ABSTRACT
Orthodontics is going through a new phase. Many adult patients are currently seeking 

treatment and do not want to use a conventional device. This has led Orthodontics to de-
velop new aesthetic treatment methods, as well as to improve existing ones. Two treatment 
modalities have gained much prominence in recent years: Lingual Orthodontics and Remo-
vable Aligners. The purpose of this article isx to describe the Harmony lingual technique and 
the Essix and Clear Aligner removable aligners, comparing them and showing the treatment 
of two clinical cases. For the case treated with the lingual technique, the Harmony device 
was chosen due to the need for great torque control in the upper incisors. The case treated 
with aligners was a simple case of orthodontic posttreatment relapse. The clinical cases 
described evidenced the important role that the new modalities of aesthetic treatment can 
have in contemporary Orthodontics. It is up to the clinical orthodontist to know these tools 
and use them in appropriate clinical cases.

Descriptors: Aesthetics, aligners, lingual Orthodontics.
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INTRODUçãO
A Ortodontia está passando por uma nova fase. Muitos pacientes, que fizeram um primeiro 

tratamento quando adolescentes com aparelho fixo metálico, estão na atualidade corrigindo pe-
quenas recidivas e esses pacientes têm preferido utilizar aparelhos estéticos. Da mesma forma, 
pacientes adultos, que não tiveram oportunidade de fazer um tratamento ortodôntico quando 
criança, estão buscando o tratamento atualmente e também não querem usar um aparelho con-
vencional. Isso tem feito com que a Ortodontia desenvolva novos métodos de tratamento mais 
estéticos e também aprimore os já existentes.

Dentro desse contexto, duas modalidades de tratamento têm ganhado muito destaque nos 
últimos anos: a Ortodontia Lingual e os Alinhadores Removíveis12,13,17.

Na atualidade, há basicamente dois tipos de aparelhos linguais10. Um sistema em que é feito 
um setup (digital ou manual) da má oclusão inicial, o que permite um completo controle da movi-
mentação dentária, e por isso mesmo pode-se tratar qualquer tipo de problema da mesma forma 
que um aparelho vestibular convencional. O outro sistema é a técnica lingual simplificada12,13, que 
se destina a alinhar apenas os dentes anteriores (casos cosméticos simples), não necessita da rea-
lização de um setup, nem de grandes procedimentos laboratoriais e pode ser realizada no próprio 
consultório. 

Quanto aos alinhadores removíveis, há basicamente três tipos. O sistema Essix (Raintree Essix, 
Sarasota, FL, EUA), que realiza a movimentação dentária através do sistema bolha-abaulamento, 
ou seja, utilizando a mesma placa pode-se fazer ajustes com os alicates específicos da técnica que 
resultarão na movimentação4,18,19. Esse sistema foi desenvolvido para ser confeccionado no próprio 
consultório. Já o Clear Aligner (Scheu Dental, Iserlohn, Alemanha) realiza setups progressivos, uti-
lizando placas de espessuras diferentes para cada período. A quantidade de placas é determinada 
pela complexidade do caso6,7,8. Esse sistema pode ser feito no próprio consultório ou pode ser 
enviado para uma empresa fazer os alinhadores. O terceiro tipo é o Invisalign (Align Technology, 
San Jose, CA, EUA), que utiliza uma série de alinhadores plásticos customizados desenvolvidos no 
computador que gradualmente guiam os dentes para a sua posição correta1. Com o sucesso dos 
alinhadores, nos últimos anos surgiram no mercado outras marcas comerciais que empregam algu-
ma dessas três modalidades para fazer os aparelhos. 

Cabe ao ortodontista contemporâneo conhecer esses métodos de tratamento mais estéticos e 
poder auxiliar seu paciente na escolha do método mais indicado para o seu caso. 

Por uma limitação na extensão desse artigo, não se conseguirá abordar aqui nem a Ortodon-
tia Lingual Simplificada, nem a técnica Invisalign. Portanto, o objetivo deste artigo é descrever a 
técnica Lingual Harmony (American Orthodontics, Sheboygan, WI, EUA) e os Alinhadores Removí-
veis Essix e Clear Aligner, comprando-os e mostrando o tratamento de dois casos clínicos.

ApARELHO LINGUAL HARMONy
O aparelho Lingual Harmony foi desenvolvido pelo ortodontista francês Patrick Curiel2 e foi 

lançado pela American Orthodontics em 2011. O aparelho foi o primeiro sistema lingual totalmen-
te customizado a utilizar braquetes autoligados. Tradicionalmente, a Ortodontia Lingual sempre 
utilizou técnicas complexas de ligação do fio aos braquetes como a “double overtie”10, que além 
de aumentar a fricção fazia com que as consultas fossem mais demoradas.

Harmony incorporou os melhores conceitos dos sistemas ortodônticos vestibulares: baixa fric-
ção, força leve, tecnologia de modelagem de metal injetado (MIM), autoligação e os combinou 
com a customização digital, que movimenta os dentes mais eficientemente7.

As principais características do Sistema Harmony são2:

1 - Autoligado interativo
Durante os arcos iniciais até o fio .016” x .022”, o braquete é passivo e o clip na posição fe-

chada não coloca pressão no arco (Figura 1). Quando o fio .018” x .025” é colocado, ele preenche 
o slot e o clip coloca pressão. O braquete  torna-se ativo (Figura 2). Nessa situação, a prescrição 
customizada que está incorporada em cada braquete é transmitida para os dentes. 

2 - Pads customizados digitalmente
Pads específicos são criados a partir de um preciso escaneamento digital dos dentes do pacien-

te, de forma que eles se adaptem precisamente no contorno dos dentes.

Orthod. Sci. Pract. 2017; 10(39):104-130.
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Os braquetes autoligados Harmony são produzidos usando modelagem de metal injetado 
(MIM), visando um contorno suave e um slot altamente preciso. Cada pad do Harmony é desenvol-
vido para promover uma base ótima para o braquete autoligado e para os tubos molares a fim de 
evitar os contatos oclusais (Figura 3). 

Os contatos oclusais com o arco oposto são claramente identificados, e o técnico pode evitar 
futuros problemas. Os pads e os braquetes dos dentes anteriores também são desenhados, visando 
uma ótima adesão, a fim de evitar contatos oclusais com o arco oposto. O adaptador, que se situa 
entre o corpo do braquete e o pad, é que permite um controle completo de cada dente garantindo 
precisão no torque, angulação, in/out e rotação (Figura 4).

3 - Jigs para recolagem anterior
Jigs para recolagem dos dentes anteriores superiores e inferiores (seis jigs por arcada) são 

fornecidos em cada caso, a fim de garantir o correto posicionamento nas recolagens de braquetes 
(Figura 5). Ajudam também na colagem direta de braquetes quando os dentes estão apinhados 
na colagem inicial e serão colados durante o tratamento. Os jigs são colocados encaixando-se na 
superfície oclusal de cada dente anterior e fornecem um guia mecânico para o posicionamento da 
base do braquete antes da polimerização (Figura 6).

Figura 1 – Interatividade do aparelho Harmony. Com um fio 
.016” x ,022” o braquete é passivo.

Figura 2 – Interatividade do aparelho Harmony. Com um fio 
.018” x ,025” o braquete é ativo.

Figura 3 – Confecção da base de um braquete de molar su-
perior no computador. A base é contornada evitando a área 
de contato dentário.

Figura 4 – Detalhe do adaptador posicionado entre o corpo 
do braquete e o pad.

Orthod. Sci. Pract. 2017; 10(39):104-130.
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4 - Arcos desenvolvidos roboticamente
Os arcos customizados pelo robô oferecem ao clínico a flexibilidade de colocar o arco tão pró-

ximo à superfície dentária quanto possível, ou então, quando o caso necessita da abertura ou do 
fechamento de espaços (como nos casos de extrações), o fio pode ser feito com secções posteriores 
com Arco Contínuo para melhorar a mecânica de deslizamento. 

O aparelho Harmony pode adaptar-se aos objetivos de tratamento da cada paciente e à filoso-
fia de tratamento de cada ortodontista.

Há 3 tipos de formato de arco (Figura 7): a- Arco contínuo (compensação nos braquetes): há 
um aumento do perfil de alguns braquetes para conseguir ter o arco contínuo; b- Arco otimizado 
(compensação otimizada): incorpora as características dos outros dois tipos baseado nos objetivos 
de tratamento descritos na folha de prescrição. c- arco com muitas dobras (compensação no fio): o 
braquete é colocado o mais próximo possível da superfície dentária.

O ortodontista pode escolher a sequência de fios que quiser e em três ligas: níquel-titânio, 
aço inoxidável e beta-titânio. Entretanto a sequência de fios indicada pela empresa é a seguinte: 
.014”Niti, .016” x .016”Niti, .016” x .022” Niti, .018” x .025” Niti. Nos casos de extração acres-
centa-se o arco .016” x .022” de aço.

Figura 5 – Desenho dos jigs anteriores superiores no computador. Figura 6 – Utilização de um jig para a colagem do 
braquete do dente 23, após a abertura de espaço.

Figura 7 – Desenho esquemático mostrando as três formas de arco do aparelho Harmony. Da direita para a esquerda tem-se: 
compensação nos braquetes, Harmony otimizado e compensação no fio.
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5 - Tratamento assistido digitalmente
Passo 1: Faz-se o escaneamento dos dentes do paciente e um arquivo STL é enviado para a 

empresa. Moldagens em silicone também podem ser enviadas, se o profissional não tiver acesso a 
um scanner. Um setup digital é criado a partir dos Modelos 3D, levando em consideração a forma 
de tratamento proposta pelo profissional na folha de prescrição.

Passo 2: O profissional avalia o setup digital que é enviado por meio de um arquivo Pdf em 3D. 
Pode pedir correções ou aprovar. Após a aprovação passasse para a confecção do aparelho.

Passo 3: Produção dos aparelhos e dos arcos.
 

CASO CLÍNICO
O paciente P.W. de 20 anos possuía má oclusão de Classe I no início do tratamento (Figura 8). 

A mordida era profunda e havia apinhamento anterior acentuado nas arcadas superior e inferior. O 
perfil era côncavo com ângulo nasolabial aumentado. O tipo facial era meso. Os incisivos superiores 
e inferiores estavam retruídos e os superiores também estavam muito verticalizados. A maxila e a 
mandíbula se apresentavam levemente retruídas em relação à base do crânio (Figura 9). O paciente 
também apresentava retração gengival em vários elementos dentários e foi encaminhado para a 
avaliação de um periodontista antes do início do tratamento.

O tratamento foi programado para ser realizado sem extrações, e com desgaste interproximal 
dos incisivos inferiores.

O paciente optou por realizar o tratamento com um aparelho lingual, pois mesmo um aparelho 
de safira não satisfazia suas considerações sobre a estética do aparelho.

Considerando que o tratamento precisaria de um bom controle de torque sobre os dentes 
anteriores, optou-se pela utilização do aparelho Lingual Harmony.

Inicialmente, foram realizadas as moldagens das arcadas com silicone e foi preenchida a folha 
da prescrição do aparelho. Entre outros aspectos, optou-se pela forma de arco otimizada. Também 
foi solicitada a adição de torque extra para os incisivos superiores, uma vez que se encontravam 
muito verticalizados no início do tratamento. As moldagens e a folha de prescrição foram enviadas 
para a empresa American Orthodontics. 

Na sequência, recebeu-se em nossa página pessoal no site da empresa o Pdf com o setup virtu-
al do tratamento. Após algumas solicitações de correções da posição final dos dentes, aprovou-se 
o segundo setup (Figura 11). Após alguns dias, recebeu-se o aparelho e a sequência de arcos que 
seriam utilizados no tratamento. A colagem dos braquetes foi indireta e realizada por meio de 
moldeiras de silicone.

Figura 8 (A-C) – Fotos extrabucais iniciais. A) perfil, B) frontal e C) frontal sorrindo.
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Figura 9 (A-E) – Fotos intrabucais iniciais: A) frontal B) lado direito, C) lado esquerdo, D) oclusal superior e E) oclusal inferior.
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Figura 10 (A-C) – A) Radiografia panorâmica inicial, B) telerradiografia lateral inicial e C) traçado cefalométrico inicial. 

Figura 11 (A-H) – Setup digital: A-C) representam a oclusão ao final do tratamento idealizada no computador; D-H) mostram 
a sobreposição da má oclusão inicial com o resultado final. Cinza representa a má oclusão inicial e azul o resultado simulado 
ao final.
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A sequência de arcos (Figuras 12-16) utilizada no tratamento foi a recomendada pela empresa 
para casos sem extrações, ou seja, .014”, .016” x .016”, .016” x .022”, e .018” x .025” Niti. Como 
último arco se utilizou o .016” x .022” de TMA, que permite dobras para a finalização do caso. 

O tempo total de tratamento foi de 18 meses. Após a finalização do tratamento e remoção do 
aparelho, as contenções foram instaladas: móvel superior de acetato (Placa Essix Ace .040”), e fixa 
3 x  3 inferior (Figuras 17-20).

Figura 12 (A-E) – Fotos intrabucais do início do tratamento com fio .014” Niti nas arcadas superior e inferior: A) vista frontal 
B) vista lateral direita, C) vista lateral esquerda, D) oclusal superior e E) oclusal inferior.
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Figura 13 (A-E) – Fotos intrabucais com fio .016” x .016” Niti na arcada superior e .014” Niti na arcada inferior: A) vista fron-
tal, B) vista lateral direita, C) vista lateral esquerda, D) oclusal superior e E) oclusal inferior.
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Figura 14 (A-F) – Fotos intrabucais com fios .016” x .022” Niti nas arcadas superior e inferior: A) vista frontal, B) vista lateral 
direita, C) vista lateral esquerda, D) oclusal superior, E) oclusal inferior, F) Vista frontal com elásticos de Classe II.

A

B

D

C

E F

M
oro A

, Bubadra PG
, Barros Jr. T

, Schim
im

 SC
, M

orais N
D

, C
orrer G

M
.

Orthod. Sci. Pract. 2017; 10(39):104-130.



114

Figura 15 (A-E) – Fotos intrabucais com fio .018” x .025” Niti na arcada superior e 016” x .022” Niti na arcada inferior: A) 
vista frontal, B) vista lateral direita, C) vista lateral esquerda, D) oclusal superior e E) oclusal inferior.
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Figura 16 (A-E) – Fotos intrabucais com fios .016” x .022” TMA nas arcadas superior e inferior: A) vista frontal, B) vista lateral 
direita, C) vista lateral esquerda, D) oclusal superior e E) oclusal inferior.
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Figura 17 (A-C) – Fotos extrabucais finais: A) Perfil, B) frontal e C) frontal sorrindo.
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Figura 18 (A-E) – Fotos intrabucais do final do tratamento: A) intrabucal frontal, B) intrabucal lateral direita, C) intrabucal 
lateral esquerda, D) oclusal superior e E) oclusal inferior.

ED

Figura 19 (A-C) – A) Radiografia panorâmica final, B) telerra-
diografia lateral final, C) traçado cefalométrico final.
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Figura 20 (A-C) – Sobreposição cefalométrica dos traçados 
inicial e final. A) avaliação total, B) avaliação parcial da maxila 
e C) avaliação parcial da mandíbula.C

A B

ALINHADORES REMOVÍVEIS
As primeiras experiências com alinhadores para a movimentação dentária iniciaram com Ke-

sling, em meados de 19455, que utilizou posicionadores fabricados em uma série de modelos de 
setup. Até 1971, a ideia ficou sem evolução científica, porém ressurgiu com Ponitz15 nesse ano, e 
tinha uma finalidade semelhante, mas com o ideal de ser invisível, visto que os aparelhos de Kesling 
eram feitos de acrílico. Muitos autores tentaram trabalhar alinhamentos, sem ter sucesso. Em 1985, 
com McNamara Jr.11 surge a primeira experiência da movimentação dentária com os alinhadores. 
Em 1993, Sheridan18 desenvolveu os aparelhos Essix para contenção, tratamento de recidivas e 
pequena movimentação dentária. Em 2000, Hilliard e Sheridan4 desenvolveram um protocolo de 
tratamento utilizando um sistema de alicates que, uma vez aquecidos a uma determinada tempe-
ratura provocariam abaulamentos nas placas alinhadoras, e esses seriam suficientes para promover 
a força necessária para a movimentação dentária4. Relatos afirmam que Kim Tae Weon em 1998 
propôs um tratamento com alinhadores sequenciais. O sistema seria eficaz e teria capacidade de Re
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tratar vários casos, sendo esse o precursor do aparelho Clear Aligner, que foi divulgado a partir de 
20036,7. Em 1999, nos Estados Unidos, a Align Technology desenvolveu o sistema Invisalign para 
movimentação ortodôntica. Esse método foi o primeiro que utilizou a tecnologia tridimensional 
(3D)1. 

SISTEMA ESSIX
O sistema Essix4 movimenta os dentes por meio de Bolha-Abaulamento, ou seja, é baseado em 

três princípios: a- Força, para que gere a movimentação dentária; b- Espaço, para que o elemento 
dentário tenha para onde se mover; c- Tempo, para o dente movimentar. Os abaulamentos cria-
dos no material termoplástico fazem pressão nos dentes alvos. Para confeccionar o abaulamento, 
pode-se tanto criar uma depressão de tamanho apropriado no modelo de gesso ou aquecer os 
alicates de precisão de Hilliard. A temperatura de aquecimento é especifica para cada placa, visto 
que cada uma é composta por diferentes materiais, respectivamente: Essix C+: temperatura 93ºC/
polipropileno, Essix ACE: temperatura 93ºC/co-poliéster (de tereftalato de polietileno), Essix A+: 
temperatura 82ºC/copolímero. Sabe-se que a Essix C+ não quebra, nem racha facilmente e a ativa-
ção é prolongada devido à flexibilidade e resistência à distorção do material. Quando comparado 
com a Essix A+, a durabilidade é maior, enquanto a C+ dura até 24 meses sob as melhores condi-
ções, a A+ dura até 6 meses20. 

A ativação é controlada pela quantidade de fechamento da ponta ativa do alicate. Porém a 
mensuração da força não é possível, ficando sujeita ao bom senso e experiência do profissional. 

Indicações do sistema Essix20:
1- Correção de rotações dos dentes anteriores;
2- Torques dentários individuais;
3- Inclinações dentárias individuais;
4- Pequenos movimentos mésio-distais;
5- Intrusões dentárias individuais;
6- Fechamento de pequenos espaços dentários;
7- Como contenção.

SISTEMA CLEAR ALIGNER
O Clear Aligner realiza setups progressivos utilizando placas de espessuras diferentes (leve  

- 0,5 mm, média - 0,625 mm, dura - 0,75 mm) para cada período6.7. Movimenta até um milímetro 
ao mês8 e a quantidade de placas é determinada pela complexidade do caso. Entretanto a troca 
de cada alinhador normalmente é feita a cada 14 dias, dependendo da movimentação dentária 
conseguida e da colaboração do paciente. O paciente deve utilizar o alinhador durante 22 horas/
dia8. O material utilizado é Tereftalato de polietileno3. 

Indicações do sistema Clear Aligner8:
1 - Expansão e constrição do arco;
2 - Tratamento de apinhamentos;
3 - Intrusão dentária de até 2 mm;
4 - Fechamento de espaços (menos de 4 mm);
5 - Controle de torque dos dentes anteriores;
6 - Tratamento da Classe II e III por meio de elásticos intermaxilares;
7 - Recidivas;
8 - Tratamento da mordida aberta.

Contraindicações do sistema Clear Aligner8:
1 - Casos de extrações dentárias;
2 - Controle axial dos dentes anteriores.

 CASO CLÍNICO  
Paciente A.B. do gênero feminino com 22 anos, relatou como queixa principal que seus dentes 

estavam entortando. A paciente já havia sido submetida a um tratamento ortodôntico corretivo 
fixo e não cooperou com o uso das contenções.

Inicialmente, foi realizado o exame clínico. A paciente apresentava uma relação molar de Clas-
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se I, sem ausências dentárias, sem desvio de linha média, e com leve apinhamento anterior superior 
e inferior (Figuras 21-23).

A

A

B C

B C

Figura 21 (A-C) – Fotos extrabucais iniciais, A) Perfil, B) frontal e C) frontal sorrindo.
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D E

Figura 22 (A-E) – Fotos intrabucais iniciais: A) frontal, B) lado direito, C) lado esquerdo, D) oclusal superior e E) oclusal inferior.

A B

Figura 23 (A-B) – A) Radiografia panorâmica inicial e B) telerradiografia lateral inicial.

Foi sugerida como opção de tratamento a utilização de placas alinhadoras nas arcadas superior 
e inferior, com desgaste interproximal entre 41 e 31 para permitir o alinhamento anterior e vesti-
bular do dente 31. 

Inicialmente foram realizadas moldagens dos arcos superior e inferior com alginato, e depois 
confecção dos modelos de gesso. Após a realização dos setups para o alinhamento dos dentes 
anteriores, foram confeccionadas as placas Essix Ace .040” (Figura 24) na plastificadora à vácuo 
para as arcadas superior e inferior. Na instalação foi recomendado a paciente utilizar as placas 22 
horas diárias e só retirar para comer e higienizar. O intervalo entre as consultas foi em média 15 
dias. Também foi realizada a colocação de attachment oval de resina no dente 43 para realizar um 
melhor movimento de rotação e expressão de torque vestibular (Figuras 25-27). Na sequencia do 
tratamento foi realizado um desgaste interproximal no dente 31 para arrumar espaço para o seu 
alinhamento (Figura 28). Como ainda faltava melhorar o alinhamento da borda incisal do 31 foi 
realizado um alívio lingual na placa na região do 31 (Figuras 29-30), e foi feito uma ativação com 
o alicate aquecido (thermoplier). Ou seja, no começo utilizamos a sequência de confecção dos 
alinhadores do Clear Aligner com setups progressivos, e no final utilizamos os alicates da técnica 
Essix. Um attachment retangular no dente 42 também foi utilizado para auxiliar na sua extrusão, e 
nivelar as bordas incisais dos incisivos inferiores (Figura 31).  

O tratamento durou de 6 meses, e depois foi instalada a contenção fixa inferior (Figuras 32-33). 
A última placa superior acabou ficando como contenção da arcada superior.  
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Figura 24 – Placas iniciais .040” (Essix-Ace) instaladas após setup manual nos modelos.

Figura 25 (A-C) – Kit da Reliance (Itasca, IL, EUA) utilizado 
para a confecção de attachment no dente 43.
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Figura 26 (A-F) – Colocação do attachment no dente 43, antes da moldagem para nova placa, A) vista frontal, B) detalhe da 
posição do dente 43, C) inserção da resina no molde, D) polimerização e E-F) após a polimerização.
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A

CB

A

Figura 27 (A-C) – Instalação da placa inferior após a confecção do attachment no dente 43.
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CB

D

Figura 28 (A-D) – Desgaste proximal no dente 31.
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B

D

C

E

Figura 29 (A-E) –  Situação do alinhamento dos dentes próximo do final do tratamento. Repare que ainda falta melhorar o 
alinhamento da borda incisal do 31 e o dente 42 está intruído em relação aos outros incisivos.

Figura 30 (A-C) – Para melhorar o alinhamento do dente 31 foi feita uma janela na lingual do alinhador, ou seja, foi cortado 
um pedaço para permitir que o dente movimentasse para lingual. A ativação foi feita com um alicate por vestibular.
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Figura 31 (A-C) – Últimos alinhadores instalados. Repare no attachment retangular na face vestibular do dente 42, a fim de 
fazer a sua extrusão.

Figura 32 (A-C) – Fotos extrabucais finais: A) Perfil, B) frontal, C) frontal sorrindo e.
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Figura 33 (A-F) – Fotos intrabucais do final do tratamento: 
A) intrabucal frontal, B) intrabucal lateral direita, C) intrabu-
cal lateral esquerda, D) oclusal superior, E) oclusal inferior e 
F) com a contenção superior.
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DISCUSSãO 
Um dos grandes desafios que o ortodontista enfrenta no dia a dia do seu consultório atual-

mente é compreender o funcionamento dos aparelhos estéticos e saber se eles realmente funcio-
nam para o caso do seu paciente. Muitas vezes, as empresas induzem o profissional a utilizar um 
determinado aparelho que talvez esteja na moda, mas que provavelmente, não seria o melhor para 
aquele caso. Da mesma forma vê-se os gurus mostrando casos clínicos fantásticos, que nem sempre 
são alcançados rotineiramente. Portanto deve-se usar um aparelho de fácil manuseio, que produza 
resultados na mão da maioria dos ortodontistas e não funcione apenas para o superespecialista.

Na atualidade, é muito importante comparar o aparelho lingual com os alinhadores remo-
víveis17. Os alinhadores não são invisíveis na realidade, principalmente, quando se colocam at-
tachments nos dentes. Além disso, nem sempre os alinhadores possuem um completo controle 
tridimensional sobre os dentes. Os alinhadores também necessitam da colaboração dos pacientes 
para colocar e remover os aparelhos várias vezes ao dia. O aparelho lingual pode tratar com sucesso 
qualquer tipo de má oclusão, já os alinhadores possuem limitações.

Há alguns anos atrás, principalmente na década de 80, havia questionamentos se a técnica 
lingual era efetiva. Entretanto nos últimos anos com o surgimento dos aparelhos desenvolvidos 
com o sistema CAD/CAN e com a utilização de robôs para a confecção dos arcos, a técnica Lingual 
atingiu um nível de precisão muito grande, além de ter facilitado muito a sua utilização clínica, 
conseguindo assim obter resultados mais previsíveis. Por isso mesmo, passamos a utilizar a técnica 
Lingual Harmony2 para os casos estéticos de maior complexidade. E, o melhor de tudo, é que o 
ortodontista não precisa ser um superespecialista em Ortodontia Lingual para usar esse aparelho. 
Com um pequeno treinamento e uma curva de aprendizado relativamente pequena, o ortodontista 
pode acrescentar essa ferramenta no seu arsenal terapêutico.

Sem dúvida alguma, uma grande vantagem do sistema Harmony é o setup digital que é rea-
lizado antes do início do tratamento. Com essa ferramenta, o profissional tem a possibilidade de 
solicitar 2 ou 3 tipos diferentes de simulação de tratamento para um caso complexo. Por exemplo, 
num caso de agenesias, pode-se testar se é melhor abrir ou fechar os espaços para colocar implan-
tes, também se pode testar, às vezes, se é melhor tratar com ou sem exodontias. 

Com relação ao caso clínico aqui mostrado, o aparelho Harmony conseguiu um ótimo resulta-
do com um tempo de tratamento que seria o normal para um caso com esse grau de dificuldade. 
No início, o paciente apresentava os incisivos superiores muito verticalizados e uma mordida pro-
funda, que representam dois fatores que os alinhadores têm muita dificuldade de resolver clinica-
mente. Por isso mesmo, a técnica Lingual foi a melhor indicação do ponto de vista estético para 
esse paciente. Entretanto a técnica Lingual também possui dificuldade de corrigir o torque dos inci-
sivos superiores num caso extremo como esse. Por isso mesmo, foi solicitado já no setup inicial um 
torque extra vestibular de 10 graus para os incisivos superiores. Além disso, durante o tratamento, 
podem ser solicitadas a qualquer momento alterações nos arcos utilizados. Como a empresa já 
possui os dentes digitalizados, a solicitação de um novo arco ou mesmo um novo braquete pode 
ser feita com uma simples mensagem eletrônica.

Outro aspecto de destaque nesse tratamento foi a questão gengival, pois o paciente possuía 
antes do início do tratamento grandes recessões. Por isso, antes do início do tratamento, e durante 
todo o período de tratamento, o paciente fez um acompanhamento com o periodontista. Além dis-
so, os arcos dentários superior e inferior estavam bastante atresiados. Dessa forma, optou-se pela 
forma de arco Harmony otimizada, que normalmente faz uma expansão nos segmentos laterais, 
e no caso em questão, melhorou o torque desses dentes também, verticalizando-os. Isso fez com 
houvesse uma grande melhora no sorriso do paciente. Como contenção foi utilizada uma placa de 
acetato superior e uma fixa 3 x 3 inferior, que deverão ser utilizadas por muitos anos.

Quanto aos alinhadores removíveis, cada vez mais eles estão sendo utilizados pelos profissio-
nais, pois muitos pacientes acabam solicitando por serem muito confortáveis e possuirem uma 
ótima estética, principalmente, se comparados com os aparelhos vestibulares, sejam de metal ou de 
cerâmica17. Entretanto, quando os comparamos com a técnica Lingual eles perdem, principalmente 
nos casos em que o paciente possui vários attachments nos dentes anteriores, o que nem sempre 
fica agradável esteticamente.

Um dos aspectos clínicos que vale a pena ser ressaltado do caso tratado com os alinhadores aqui, 
é que todos os alinhadores foram confeccionados em nosso próprio consultório. Os setups foram de 
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pequena magnitude movimentando poucos dentes. Ou seja, qualquer protético com um pequeno 
treinamento pode realizar esses procedimentos. Isso se traduz em um ótimo custo benefício para a 
técnica. O profissional vai ter que fazer um investimento inicial para adquirir a máquina de plastifica-
ção e os alicates térmicos, entretanto, vai poder utilizar isso por muitos anos.

Outro aspecto importante é que foram utilizadas duas técnicas juntas para tratar o mesmo 
caso. Inicialmente, foram feitos setups progressivos da técnica Clear Aligner e no final se utilizou 
alicates térmicos da técnica Essix para fazer os ajustes finais. Além disso, todas os alinhadores foram 
confeccionados com a mesma placa  Ace .040” do sistema Essix. O sistema Clear Aligner recomen-
da a utilização de 3 placas para cada setup: uma fina, uma média, e uma dura8. Normalmente, 
utiliza-se essa sequência quando se tem um apinhamento moderado no arco e não num caso de 
apinhamento leve como o do caso clínico aqui mostrado.

 Os objetivos do tratamento proposto foram alcançados como se pode observar. Após o perí-
odo de 6 meses, houve um alinhamento dos incisivos superiores e inferiores sem a necessidade de 
utilizar um aparelho fixo, que era a grande preocupação da paciente. Optou-se por colocar uma 
contenção fixa 3x3 inferior e a placa Essix Ace .040” como contenção superior. A paciente não 
relatou qualquer desconforto durante o tratamento.   

O ortodontista deve estar sempre atento para as indicações dos alinhadores. Más oclusões de 
baixa complexidade têm apresentado bons resultados clínicos, já em más oclusões de maior com-
plexidade os resultados clínicos são questionáveis9,16,14. No caso relatado aqui, nenhuma discrepân-
cia óssea foi encontrada, sendo um caso de Classe I, portanto, enquadrando-se em má oclusão de 
baixa complexidade, bem indicado para o uso dos alinhadores removíveis Essix e Clear Aligner. Em 
comparação com os métodos convencionais uma das desvantagens é o compromisso do paciente 
com o tratamento. O paciente precisa ter a disciplina de utilizar a quantidade de horas prescrita 
pelo profissional.

Com relação ao sistema Invisalign, estudos com certo embasamento científico já estão disponí-
veis. Entretanto, para os sistemas Essix e Clear Aligner faltam estudos científicos para determinar o 
seu real custo x benefício, e também que permitam o desenvolvimento de todo o seu potencial. 

CONCLUSãO 
Os casos clínicos descritos evidenciaram o papel importante que as novas modalidades de tra-

tamento estético podem ter na Ortodontia contemporânea. Cabe ao ortodontista clínico conhecer 
essas ferramentas e as utilizar nos casos apropriados.
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