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Ortodontia estética: uma nova realidade
A união das mais modernas e diversificadas tecnologias resultou na criação de alternativas ao muitas vezes
incómodo sorriso metálico em correcções dentárias. Aparelhos, apelidados de invisíveis, são feitos sob medida
para cada paciente. Um artigo dos Drs. Daniel Ribeiro e João Pimenta.

Q

uando pensamos em correção dentária, a primeira imagem que nos vem à cabeça é a de um
sorriso metálico. Esta imagem é, até hoje, a que
tradicionalmente ilustra o tratamento ortodôntico. Todos
sabemos o que é um aparelho ortodôntico: “são aqueles
ferros na boca, não é?” - respondem instantaneamente as
pessoas de um modo geral (Figura 2). Paradoxalmente,
são estas peças anti-estéticas que são usadas para proporcionar um sorriso estético após dois anos de tratamento,
em média.
Com a popularização da Ortodontia, todos querem corrigir os seus dentes. Usar aparelhos “feiosos” tornou-se
uma coisa comum; mas embora todos usem estes aparelhos, não existe apenas esta maneira de tratar ortodonticamente os dentes. Surgiu, no final da década de 70, uma
outra forma de se corrigirem os dentes, só que de uma
maneira estética, ou seja, através de um aparelho que não
aparecia porque era colado por trás dos dentes.
A esta nova forma de se fazer Ortodontia foi dado o nome de Ortodontia Lingual1 (Figura 1), desenvolvida pelo
Dr. Fujita, do Japão. Em razão de ser muito procurado
por praticantes de artes marciais que se queixavam das lesões provocadas pelos aparelhos ortodônticos nos lábios
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Figura 1: Aparelho lingual

e bochechas durante a prática desportiva, o Dr. Fujita começou então a colar os brackets na face lingual/palatina
dos dentes, o que fez com que aquelas lesões causadas
pelos aparelhos ortodônticos desaparecessem2.
Mais ou menos na mesma época, outro ortodontista
norte-americano era procurado por uma paciente, para
que lhe fizesse uma correcção ortodôntica. Tratava-se do
Dr. Craven Kurz, de Beverly Hills. A paciente era uma coelhinha da Playboy que lhe pediu que lhe corrigisse os
seus dentes, mas que o aparelho não aparecesse. Em função da necessidade da sua paciente, o Dr. Kurz resolveu
então colar o aparelho ortodôntico por trás dos dentes.
Deste modo, poderia corrigir o problema dentário da paciente ao mesmo tempo que o fazia de maneira estética,
sem que os outros percebessem3.
Começaram então os primeiros estudos para a confecção de um bracket voltado exclusivamente para a Ortodontia Lingual. A primeira empresa a fazer um bracket

Figura 2:
Aparelho
ortodôntico
convencional
(metálico)

lingual foi a Ormco (EUA), que reuniu um grupo de ortodontistas e formou uma “task force” para trabalharem
no aprimoramento desses novos brackets. Mas não foi a
única. Outras marcas também queriam acompanhar esta
nova tendência2. Começou, então, a era da chamada “Ortodontia Invisível”. Foi um verdadeiro “boom”de aparelhos invisíveis. Todos os ortodontistas norte-americanos
cobravam mais pelo tratamento ortodôntico lingual. Porém, muitas vezes, colavam os brackets em qualquer posição, de qualquer maneira, sem os cuidados necessários.

Ortodontia Lingual quase desaparece devido à sua
complexidade
Como a prática da Ortodontia Lingual não estava a ser
feita de maneira satisfatória, começaram a surgir os problemas. Os brackets estavam sempre a cair, não havia um
controlo do tratamento, não eram utilizados os materiais
adequados, não se esperou estudos científicos para respaldarem a técnica, enfim, começou assim um período
turbulento. Processos jurídicos contra ortodontistas surgiam de todos os lados, e a maioria dos profissionais deixou de praticar Ortodontia Lingual4.
O quase desaparecimento da Ortodontia Lingual dá-se
na mesma época do surgimento dos primeiros brackets
estéticos. Já eram muito mais estéticos que os metálicos e
o seu crescente aperfeiçoamento por parte da indústria
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todontistas, pois estes novos brackets
eram colados na mesma posição dos metálicos (trabalhava-se da mesma forma), aliada a uma aceitação por parte dos pacientes (estes eram muito mais estéticos do que
os metálicos)1 (Figura 3).

Figura 3: Aparelho estético (brackets
cerâmicos)

Entretanto, continuavam a serem feitas
modificações nos brackets linguais, melhorando-os a cada geração. Mas apenas
um número muito reduzido de profissionais continuava a tratar os seus pacientes
através da Ortodontia Lingual (Figura 4).

Figura 4: Brackets linguais - 7ª geração
(Ormco)

Apenas recentemente, em finais dos anos
90, é que a técnica lingual voltou a ser discutida, principalmente através de publicações europeias (francesas e alemãs) e asiáticas (japonesas e coreanas)5,6,7,8. A Ortodontia
Lingual que é praticada hoje envolve muito
mais tecnologia que no passado (Figura 1).
Por exemplo, com o auxílio de sofisticados
softwares de design em 3D, cada bracket é
desenhado e fabricado sob medida para cada um dos dentes do paciente (Figuras 5 a
18). E os casos apresentados não só em revistas científicas, como também em Congressos em todo mundo, não deixam mais
dúvidas quanto à sua eficácia. Entretanto,
muitos ortodontistas, por desconhecimento,
continuam a pensar que a Ortodontia Lingual não funciona.
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em todo mundo, não deixam mais dúvidas quanto à
sua eficácia. Entretanto, muitos ortodontistas, por
desconhecimento, continuam a pensar que a Ortodontia Lingual não funciona.

Invisalign: a lente de contacto dos dentes
Uma outra opção de correcção estética, chamada Invisalign, surgiu nos EUA, no final dos anos 90. Esta técnica envolve também alta tecnologia na produção de arte-

Figura 5: Moldagem do paciente

Figura 6: Confecção do setup

Figura 9: Modelo virtual (3D)

Figura 10: Desenho dos brackets

Figura 12: Ajustes dos ganchos

Figura 13: Impressora

Figura 16: Teste dos brackets no modelo
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Figura 7: Scann do setup

factos sob medida para cada arcada do paciente, e faz
uso de alinhadores transparentes capazes de corrigirem a
posição dos dentes (Figura 19).
O primeiro passo desta técnica é a obtenção de molda-

Figura 8: Scanner 3D

Figura 11: Escolhendo os acessórios para os brackets

Figura 14: Brackets em cera

Figura 17: Moldeira pronta para a colagem
dos brackets na boca dos pacientes

Figura 15: Brackets fundidos em ouro

Figura 18: Brackets na boca. Sorriso lingual
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desses modelos é confeccionado um alinhador. Ou
seja, para cada pequena modificação dos dentes é
fabricado um alinhador que fará com que o dente
se movimente. O paciente vai trocando os alinhadores a cada duas-três semanas e os dentes vão movimentando-se e corrigindo-se9.
Além da transparência, outra grande vantagem do
Invisalign é ser removível, ou seja, durante o tratamento o paciente pode retirar o alinhador para comer, beber e fazer a sua higiene oral da mesma forma como sempre fez. E se o paciente tiver agendado
algum compromisso social, tem a possibilidade de
deixar de usar temporariamente o alinhador9.
Os tratamentos ortodônticos estéticos, apesar de
mais caros, atendem plenamente às necessidades de
Figura 19: Aparelho do tipo Invisalign

Figura 20: Fotografia inicial

Figura 21: Fotografia final (após 8 meses
de tratamento)

gens das arcadas dos pacientes com silicona de
adição (polivinil siloxano). Depois enviam-se estas
moldagens para o laboratório da Invisalign, o qual
faz a digitalização das mesmas com scanners de alta resolução, para serem obtidos modelos em 3D
das arcadas dos pacientes. Após a digitalização dos
modelos em 3D, é feita a “correcção” virtual da arcada dentária do paciente através de um software
desenvolvido pela própria Invisalign. Depois desta
etapa são confeccionados modelos das arcadas para cada pequena modificação de posição dentária,
desde a mal-oclusão inicial que o paciente apresentava até à posição final pretendida. E para cada um

determinados tipos de pacientes, como actores, modelos, empresários e desportistas, os quais, por motivos profissionais, preferem um aparelho que não apareça ou que não os exponha a lesões (Figuras 20 e 21).
A Ortodontia Lingual e o Invisalign são algumas
opções estéticas de tratamento ortodôntico correctivo que podemos oferecer. Nenhuma delas se propõe
a substituir os tratamentos ortodônticos convencionais. O nosso objectivo é apresentar aos colegas respostas para a crescente demanda estética por parte
de pacientes em todo o mundo, a qual acaba por impor aos profissionais e à indústria o desenvolvimento e a disponibilização de novas soluções. ■
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