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RESUMO 
 

 

Introdução: O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto que o tratamento 

ortodôntico fez em pacientes tratados com braquetes estéticos ou com alinhadores 

estéticos do tipo Invisalign (Align Technology, San Jose, Calif) sobre a qualidade de 

vida relacionada com a saúde (QdVRS), através de um questionário validado e na 

versão para o português, em três tempos diferentes. Métodos: Pesquisa qualitativa 

observacional, independente e de caráter longitudinal realizada em consultórios 

particulares da cidade de São Paulo Brasil, envolvendo 66 pacientes adultos (36 

com alinhadores Invisalign e 30 com aparelho fixo estético), A pesquisa foi realizada 

utilizando o questionário OHIP-14 para mensurar a dimensão do impacto desses 

dois tipos de aparelhos na qualidade de vida desses pacientes. Este questionário 

possui sete subgrupos: limitação funcional; dor física; desconforto psicológico; 

incapacidade física; incapacidade psicológica; incapacidade social; deficiência. Cada 

paciente respondeu ao questionário em três tempos diferentes: ao iniciar o 

tratamento ortodôntico (baseline), após 3 meses de tratamento (T1) e após 6 meses 

de tratamento (T2). Para a análise do grau de satisfação dos pacientes em função 

do tipo de aparelho ortodôntico ao longo do tempo, foi adotado o método aditivo, 

gerando um valor de escore por paciente. Foi aplicado o teste de Mann-Whitney 

para a comparação entre os grupos dentro de cada tempo e o teste de Friedman 

para a análise da satisfação ao longo do tempo dentro de cada grupo. Adotou-se um 

 = 0,05. Resultados: Do total de 66 pacientes, a amostra foi composta por 75% de 

mulheres no grupo do Invisalign e 25% de homens. Já no grupo do braquetes 

estético, 60% mulheres e 40% homens. A média de idade do grupo do Invisalign foi 

de 32,53 anos (DP=14,89) e no grupo do braquetes estético 39,67 (DP=13,24). Foi 

verificado diferença estatística significante na média da idade entre os grupos. Os 

resultados demonstraram que para o baseline não houve diferença estatística 

significativa entre os grupos. Com relação ao grau de satisfação ao longo do tempo, 

os pacientes que utilizaram o Invisalign tiveram elevação no grau de satisfação, 

aumentando na comparação dos 6 meses para o baseline, sendo estatisticamente 

significante (p0,05). Conclusão: Pacientes tratados com os alinhadores Invisalign 

tiveram uma maior satisfação na qualidade de vida quando comparados àqueles 



tratados com aparelho fixo estético ao longo de 6 meses. A qualidade de vida dos 

pacientes com aparelho fixo estético diminuiu ao longo do tempo. 

 

Palavras-chave: Invisalign. Qualidade de vida. Braquetes estéticos. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Introduction: The aim of this study was to evaluate the impact on the Health-Related 

Quality of Life (HRQOl) as well as the impact of the patient’s quality of life when 

treated with aesthetic brackets and Invisalign aligners (Align Technology, San Jose, 

Calif) through a validated questionnaire and in the Portuguese version at three 

different times. Methods: Observational, independent and longitudinal qualitative 

research conducted in private offices in the city of São Paulo Brazil involving 66 adult 

patients (36 with Invisalign aligners and 30 with fixed aesthetic appliances). It was 

performed using the Validated Quality of Life Questionnaire OHIP-14 to measure the 

impact of these two types of devices on the quality of life of these patients. The 

questionnaire has 7 subgroups: functional limitation, physical pain, psychological 

discomfort, physical disability, psychological disability, social disability and deficiency. 

Each patient answered the questionnaire at three different times: upon starting 

orthodontic treatment (baseline), 3 months, and 6 months into the treatment (T1 & 

T2)). For the analysis of satisfaction of patients per the type of orthodontic appliances 

over time, the additive method was adopted, generating a score value per patient. 

The Mann-Whitney test was applied for the comparison between the groups within 

each time and the Friedman test for the analysis of satisfaction over time within each 

group. α =0.05 was adopted. Results: Out of 66 patients, the sample consisted of 

75% women in the Invisalign group and 25% men. In the group of aesthetic brackets 

60% women and 40% men. Invisalign group mean age was 32.53 years (SD=14.89) 

as oppose to 39.67 (SD=13.24) in the aesthetic brackets group. A statistically 

significant difference was observed in the mean age between the groups. The results 

showed that for baseline there was no statistically significant difference between the 

groups. As far as the degree of satisfaction over time, the degree of satisfaction on 

Invisalign patients, increases in the comparison of 6 months to baseline, being 

statistically significant (p=0.05). Conclusion: Patients treated with Invisalign aligners 

had overall greater satisfaction in quality of life when compared to patients treated 

with fixed aesthetic appliances over 6 months. The quality of life of patients with fixed 

aesthetic apparatus decreased over time. 

 
Keywords: Invisalign. Quality of life. Aesthetic brackets. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A movimentação dentária com o uso de alinhadores foi criada pela primeira 

vez em 1926 por Remensnyder, no entanto, foi só na década de 1940 que esses 

estudos se popularizaram através do método descrito por Kesling como “Aparelho 

posicionador de dente”.1,2 A falta de uma tecnologia adequada fez com que os 

estudos com esse tipo de aparelho não evoluíssem.  

Os estudos foram retomados mais tarde quando Sheridan desenvolveu uma 

série de alinhadores termoplásticos da marca ESSIX para movimentação de dentes 

em sequência, fazendo desgastes interproximais.3 Os seus alinhadores eram 

utilizados em casos de pequenos e médios apinhamentos com três elementos 

básicos: espaço, tempo e força. Simultaneamente, estas três grandezas citadas 

produziam os movimentos dentários. Os trabalhos com alinhadores continuaram 

surgindo, e com melhorias, podendo fazer mais movimentos.4 

 Fundada em 1997, a Align Technology foi a primeira grande empresa a 

fabricar os alinhadores ortodônticos estéticos utilizando o sistema CAD/CAM 

(computer-aided design/computer-aided manufacturing), denominados Invisalign, o 

que tornou mais fácil e rápido os tratamentos ortodônticos.5,6 

 O sistema Invisalign foi o primeiro sistema a desenvolver não só alinhadores 

sequenciais para movimentação ortodôntica, mas também um software para o 

desenvolvimento de um set up virtual, permitindo ao ortodontista visualizar os 

movimentos dentários antes de iniciar o tratamento e modificando-o quando 

necessário. Esses alinhadores são trocados aproximadamente a cada 15 dias pelo 

próprio paciente.7,8,9  

 Por não utilizarem braquetes nem fios ortodônticos, os alinhadores estéticos 

foram muito bem aceitos pelos pacientes que gostariam de tratar seus dentes sem o 

uso desses acessórios por questões estéticas ou desconforto, facilitando também o 

uso por aqueles com problemas gengivais, por serem removíveis e facilitarem a 

higienização.10,11 

 Por se tratar de algo novo e inovador, os tratamentos com os alinhadores 

estéticos sofreram críticas e desconfianças no início, além de uma rejeição por uma 

grande parte dos ortodontistas12, rejeição essa que, em menor número, dura até os 

dias atuais.  
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 As indicações para o tratamento com alinhadores variam entre pequenos 

movimentos para apinhamentos suaves, de 1 a 5 mm, ou espaçamento dentário; 

problemas de mordida profunda, principalmente de má oclusão de Classe II; e 

arcadas atrésicas, de origem não esquelética, que podem ser expandidas com 

limitada inclinação dos dentes a movimentos mais complexos, como extrusões e 

movimento de corpo e distalizações.9,13,14,15 

 A procura pela ortodontia através do tratamento ortodôntico com alinhadores 

aumentou muito nos últimos anos, principalmente entre os pacientes adultos que 

não desejavam realizar esses tratamentos da maneira convencional, por meio de 

braquetes e fios ortodônticos. Os alinhadores trouxeram conforto e estética maior 

para esses pacientes.16,17 A possibilidade de remover o alinhador para a 

higienização também foi um fator positivo para esses novos pacientes ortodônticos. 

Essa atenção com a higiene oral vem se mostrando importante tanto do ponto de 

vista do ortodontista quanto do paciente, que acaba percebendo uma melhora na 

condição da sua saúde oral quando comparado ao uso dos tradicionais braquetes.18 

Além da facilidade de higienização, os pacientes que estão sempre em contato com 

o público e que fizeram uso dos alinhadores estéticos perceberam que sua fala não 

foi alterada em nenhum momento do tratamento. Outra vantagem é o fato de não ter 

sido encontrada nenhuma atuação citotóxica em ensaio in vitro.19,20 

 Pacientes adolescentes também viram uma oportunidade de realizar o 

tratamento ortodôntico com o aparecimento dos alinhadores estéticos por não 

precisarem de acessórios colados em seus dentes.21 A insatisfação com os 

tratamentos realizados com braquetes convencionais ou estéticos começa ao 

colocar o próprio aparelho, causando desconforto e um problema com a estética.22 

Essa relação braquetes e conforto fica prejudicada já no início do tratamento, o que 

pode causar resistência em muitos pacientes, tornando o tratamento menos dolorido 

e mais atraente e a relação entre o ortodontista e seu paciente de uma maneira mais 

humana e sincera. Toda atenção dada ao paciente pode se tornar uma aliada no 

tratamento ortodôntico, melhorando a qualidade desse recurso.,23 

 O que percebemos nos dias atuais é uma crescente procura por uma melhor 

qualidade de vida em vários segmentos da medicina, da odontologia e das ciências 

humanas, tanto no sentido de diminuição da mortalidade quanto na de uma melhor 

condição de vida. Não existe um consenso entre os autores sobre o que é qualidade 
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de vida. Para alguns, qualidade de vida está relacionada à saúde plena e, para 

outros, seria algo mais abrangente que não só a saúde em si.24, 25, 26 

 Por conta dessa falta de consenso sobre a qualidade de vida, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) resolveu criar um grupo de estudo, denominado World 

Health Organization Quality of Life (WHOQOL), cuja primeira função foi designar o 

real significado de qualidade de vida. A OMS reuniu alguns especialistas, que 

definiram qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida 

no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.27 

 Para poder compreender criteriosamente esta questão, muitos questionários 

são utilizados em pesquisas odontológicas procurando validar e avaliar os aspectos 

da saúde bucal em geral e da qualidade de vida dos pacientes. Dentre os 

questionários mais utilizados está o OHIP, Oral Health Impact Profile (ou Perfil de 

Impacto da Saúde Bucal). Esse questionário considera as consequências 

psicossociais dos problemas bucais de acordo com a percepção dos próprios 

indivíduos. Descrito por Slade, em 1994, originalmente o OHIP possuía 49 perguntas 

e era conhecido como OHIP-49.28 Em 1997, os autores reduziram o número de 

perguntas para 14, criando o OHIP-14, que mais tarde foi traduzido e validado para 

a língua portuguesa.29,30 O questionário se divide em sete dimensões do impacto, a 

ser medido: limitação funcional, dor física, desconforto psicológico, incapacidade 

física, incapacidade psicológica, incapacidade social e deficiência, e as respostas 

são dadas de acordo com um valor definido. 

 Nos trabalhos envolvendo qualidade de vida com tratamento ortodôntico, mais 

de um questionário foi utilizado e os resultados se mostraram semelhantes em 

quase todos os aspectos abordados. Porém, quando a mastigação e a alimentação 

estão envolvidas, os resultados mostram uma maior insatisfação com os usuários 

dos braquetes do que os usuários de Invisalign.31 Esta observação já mostra quais 

seriam os principais fatores negativos quanto ao uso dos braquetes ou dos 

alinhadores estéticos. 

Em uma pesquisa realizada com usuários de Invisalign, foi observado que as 

principais reclamações foram quanto ao desconforto em respirar e a dores na região 

da garganta, mostrando que o profissional que utiliza esse tipo de aparelho deve 

saber como lidar com tais situações.32,33 
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Há muitos fatores a se considerar ao escolher entre o tratamento com 

alinhadores transparentes e o tratamento com braquetes convencional ou estético. A 

satisfação, o conforto e a qualidade do tratamento certamente estão entre eles. 

Diante disso, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o real impacto dos tratamentos 

ortodônticos com aparelho fixo estético e com alinhadores do tipo Invisalign na 

qualidade de vida de pacientes, através do questionário de qualidade de vida. 
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2  CONCLUSÃO GERAL 

 

 Com os resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir que os pacientes 

que se submeteram ao tratamento por meio dos alinhadores Invisalign tiveram um 

impacto muito mais positivo quando comparados aos pacientes tratados com 

aparelho fixo com braquetes estéticos. A qualidade de vida também foi melhor para 

os pacientes com Invisalign, principalmente com relação aos aspectos físicos, o que 

mostra o que esses aparelhos trazem um maior conforto para os pacientes e que 

podem ser utilizados desde que o ortodontista responsável tenha o devido 

conhecimento da técnica. Desta maneira, fica evidente o quão confortável esses 

novos aparelhos são, porém, devido ao pouco tempo de desenvolvimento e ao 

pequeno número de pesquisas científicas, fica a necessidade de se realizar novos 

trabalhos com esses aparelhos para se ter um conhecimento maior e proporcionar 

um tratamento ortodôntico cada vez melhor e mais confortável aos nossos 

pacientes, com conforto, eficiência e qualidade de vida. 
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