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RESUMO 

 

 

Fernandes FS. Estabilidade dimensional dos alinhadores invisalign durante a 

utilização de elásticos intermaxilares: um estudo in vitro. [dissertação]. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

Introdução: O sistema de alinhadores estéticos é uma alternativa para o tratamento 

ortodôntico de pacientes mais exigentes em relação à estética e ao conforto. Apesar 

desses sistemas utilizarem alta tecnologia na produção dos alinhadores, relatos de 

deformações são encontrados na literatura. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 

avaliar se o uso dos elásticos intermaxilares afeta a estabilidade dimensional dos 

alinhadores. Método: Foram utilizados 20 pares de alinhadores novos da marca 

Invisalign, sendo 10 deles com encaixes para elásticos intermaxilares feitos pela 

própria empresa, chamados de precision cuts, e outros 10 com encaixes feitos 

manualmente. Foram confeccionados modelos de resina epóxi para os alinhadores, 

que posteriormente foram montados em um articulador. Elásticos intermaxilares foram 

instalados nos encaixes, com uma força de 130g. Os elásticos foram substituídos a 

cada 24 horas. Medições de distâncias transversais e anteroposteriores foram 

realizadas em pontos predeterminados antes da utilização dos elásticos e após 24 

horas, sete e 14 dias desde o início da aplicação da força. Dez alinhadores foram 

mantidos imersos em saliva artificial a 37ºC e outros 10 foram mantidos ao ar livre, 

fora do meio líquido. A comparação entre os tempos e os grupos foi feita através do 

teste ANOVA. Resultados: Alterações estatisticamente significantes ocorreram, 

principalmente, nas primeiras 24 horas. Em ambiente seco, os alinhadores com 

precision cuts sofreram as maiores deformações. Em meio aquoso, as alterações 

foram agravadas em ambos os grupos. Conclusões: A instalação dos elásticos 

intermaxilares é capaz de produzir deformações dimensionais nos alinhadores. 

Quanto mais próximo do sítio de encaixe para o elástico, maiores são as alterações, 

que podem ser consideradas clinicamente significantes. 

Palavras-chave: Alinhadores estéticos; Invisalign; ortodontia 

 



ABSTRACT 

 

Fernandes FS. Dimensional stability of the Invisalign aligners with the use of 

intermaxillary elastics: an in vitro study. [dissertation]. Niterói: Universidade Federal 

Fluminense, Faculdade de Odontologia; 2020. 

Introduction: Aesthetic aligner systems represent an alternative orthodontic treatment 

for patients who demand high levels of aesthetics and comfort. Although these systems 

use advanced technology for the production of aligners, reports of deformations can 

be found in the literature. Objective: The purpose of this study was to evaluate whether 

intermaxillary elastics influence the dimensional stability of aligners. Methods: Twenty 

new Invisalign pairs of aligners were tested: 10 contained inserts for intermaxillary 

elastics made by the company (called “precision cuts”), and 10 had inserts that were 

manually made by the researchers. Epoxy resin models were made for aligners, which 

were later mounted on an articulator. Intermaxillary elastics were installed in the fittings 

with a force of 130g. The elastics were replaced every 24 hours. Width and 

anteroposterior distance measurements were made at predetermined points before 

the use of elastics and 24 hours, 7and 14 days afterthe beginning of force application. 

Ten models with the pair of aligners were immersed in artificial saliva at 37°C during 

the experimental period, and the other 10 were kept in a dry environment. Comparison 

between time periods and between groups was performed with ANOVA. Results: 

Statistically significant changes were observed, mainly in the first 24 hours. In the dry 

environment, aligners with precision cuts suffered the greatest deformations. The 

changes incresead in both groups when maintained in an aqueous environment. 

Conclusions: The installation of intermaxillary elastics is capable of producing 

dimensional deformations in the aligners. The closer the fitting site for the elastic, the 

greater the changes. These deformations can be considered clinically significant. 

 

 

Keywords: Aesthetic aligners; Invisalign; Orthodontics 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O desenvolvimento da tecnologia permitiu a fabricação de alinhadores estéticos 

para realizar o tratamento ortodôntico. Seu emprego na ortodontia aumentou 

rapidamente, com um número crescente de pacientes buscando uma alternativa 

estética e confortável aos aparelhos fixos.1 

 O sistema Invisalign (Align Technology, Santa Clara, Califórnia) está disponível 

desde 1998. Este aparelho foi o primeiro método de tratamento ortodôntico baseado 

apenas na tecnologia digital tridimensional (3D).2 Através de uma única moldagem de 

um paciente é possível criar um set-up final, projetar os estágios do movimento 

dentário do estado inicial ao estado final e criar uma série de alinhadores capazes de 

mover os dentes de acordo com as fases projetadas para o tratamento.3 

 O sistema geralmente requer que os pacientes dispendam um mínimo de 20 

horas por dia para usar os alinhadores, e removê-los apenas ao comer, beber, escovar 

os dentes ou usar o fio dental.2 

 Antes de setembro de 2001 os alinhadores Invisalign eram feitos com um 

material chamado Proceed30 (PC30), uma mistura de polímeros que não atendia a 

todos os requisitos físico-químicos e clínicos para a movimentação dentária 

ortodôntica.3 Foram relatadas muitas desvantagens, as quais, em alguns casos, 

limitaram o uso desses alinhadores.4,5 O PC30 foi substituído pelo material polimérico 

Exceed30 (EX30), que exibiu elasticidade 1,5 vezes maior. Esse novo material 

permitiu que a adaptação melhorasse quatro vezes mais.6 A partir de 2013 o EX30 foi 

substituído pelo SmartTrack (LD30), um poliuretano termoplástico aromático 

multicamada/copoliéster que apresentou maior consistência na aplicação de forças 

ortodônticas, maior elasticidade e maior estabilidade química.6 

 Elásticos intermaxilares podem ser associados aos alinhadores para corrigir 

discrepâncias sagitais entre as arcadas dentárias, ou simplesmente para controle de 

ancoragem. Os elásticos podem ser apoiados em botões colados nos dentes ou no 

aparelho, em recortes confeccionados pelo ortodontista, ou solicitados durante a fase 
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de ClinCheck. Nesse caso, são denominados precision cuts.7 A empresa Align 

Technology, responsável pela produção do sistema Invisalign, recomenda o uso de 

128 g de força para os elásticos. Adverte, porém, que eles podem comprometer a 

resistência e a durabilidade do alinhador, sugerindo apenas um precision cut por 

quadrante. Além disso, a confecção de precision cuts nos dentes com attachments 

convencionais pode afetar o desempenho de ambos os recursos.8 

 Por outro lado, o material utilizado na confecção dos alinhadores apresenta 

algumas limitações. É capaz de absorver água, o que pode causar expansão e 

mudanças em suas propriedades mecânicas.9 O módulo de indentação10 e a dureza 

de Martens11 diminuem durante o uso, enfraquecendo a capacidade de entrega de 

força e deixando-o menos resistente ao desgaste. O aumento do índice elástico 

também contribui para sua fragilização.11 

 Apesar das alterações que ocorrem nas propriedades mecânicas do material 

dos alinhadores, até o presente momento não são conhecidos estudos sobre a 

influência dos elásticos intermaxilares sobre sua estabilidade dimensional. 
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2. PROPOSIÇÃO  

 

 

 O objetivo primário deste estudo foi verificar se os alinhadores Invisalign sofrem 

deformação dimensional após a utilização de elásticos intermaxilares. 

 O objetivo secundário foi avaliar se o tipo de encaixe influencia possíveis 

alterações e se a imersão em saliva artificial a 37º C influencia possíveis alterações. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 Os alinhadores utilizados na pesquisa foram confeccionados a partir de 

escaneamentos intraorais de seres humanos. Portanto, o estudo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/HUAP da 

Universidade Federal Fluminense (CAAE 12126319.6.0000.5243). 

 

 

3.1 Material 

 

 

 Foram utilizados 20 pares de alinhadores Invisalign novos confeccionados com 

o material Smart Track. Inicialmente esses alinhadores foram confeccionados para a 

resolução de alguns casos ortodônticos. Porém, devido a alterações nos planos de 

tratamento, eles perderam a utilidade, sendo doados para a realização da pesquisa. 

Cada par é constituído de um alinhador superior e outro inferior, do mesmo paciente. 

Os elásticos intermaxilares utilizados foram da marca Morelli (São Paulo, Brasil). 

 Um equipamento de banho-maria para laboratório, da marca Fanem, modelo 

100 (São Paulo, Brasil) com temperatura controlável, preenchido com saliva artificial, 

foi utilizado para a imersão de 10 pares de alinhadores. Outros 10 pares foram 

testados ao ar livre, sem imersão em meio líquido. 

 Tanto no grupo que foi imerso em saliva artificial quanto no grupo não imerso, 

cinco pares tiveram os encaixes para elásticos intermaxilares feitos pela própria 

empresa (precision cuts). Os outros cinco pares tiveram os encaixes feitos 

manualmente. 
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3.2 Método 

 

 

 Foram confeccionados manualmente, em laboratório, os encaixes para os 

elásticos. Foi criado um orifício com o auxílio de uma broca diamantada e, 

posteriormente, com um alicate ortodôntico de corte de amarrilho, foi feito um recorte 

nesse orifício, procurando-se obter uma forma semelhante ao do precision cut.  

 Em seguida, os 20 pares de alinhadores foram preenchidos com resina epóxi 

marca Redelease (São Paulo, Brasil). As bases foram confeccionadas com a mesma 

resina. Os modelos foram montados, conforme a oclusão do paciente, em 

articuladores da marca Inova Pro (São Paulo, Brasil) (Figura 1). 

  

  Figura 1. Modelos com as bases e alinhadores montados no articulador. 

 

 Foram feitas marcas com uma caneta marca texto permanente no ponto mais 

superior na face vestibular dos caninos direito e esquerdo, dos pré-molares direito e 

esquerdo e dos molares direito e esquerdo e, ainda, no ponto mais anterior, localizado 

na parte mais superior do ponto de contato entre os incisivos centrais, e nos pontos 
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mais posteriores direito e esquerdo, localizados no ponto mais distal do dente mais 

posterior do alinhador, de cada um dos lados. 

 Medidas lineares foram realizadas entre os pontos marcados nos caninos 

(intercaninos), primeiros pré-molares (1PM), segundos pré-molares (2PM), primeiros 

molares (1M) e desde o ponto mais anterior até os pontos mais posteriores, direito 

(AP DIREITO) e esquerdo (AP ESQUERDO) (Figura 2). Essas medições foram 

realizadas através de um paquímetro digital marca Starrett (São Paulo, Brasil) antes 

da utilização de elásticos intermaxilares (Figura 3). 

  

 Figura 2. Distâncias lineares avaliadas. 

Intercaninos 

1PM 

2PM 

1M 

AP DIREITO AP  ESQUERDO 
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 Figura 3. Medição das distâncias com o paquímetro digital. 

 Utilizando um tensiômetro marca SDS Ormco (California, USA), elásticos 

intermaxilares foram inseridos nos encaixes e tensionados até alcançarem a força de 

130 g. Foram utilizados elásticos no diâmetro 5/16” que variaram entre as forças leve, 

média e pesada para que a força desejada fosse conseguida. Os elásticos foram 

trocados a cada 24 horas (Figura 4). Utilizando-se as marcações realizadas 

anteriormente, os alinhadores foram mensurados 24 horas, sete e 14 dias após o início 

do uso dos elásticos. 
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 Figura 4. Verificação da força empregada no elástico intermaxilar com o 

 auxílio de um tensiômetro 

 

 Dez pares de alinhadores foram mantidos imersos em um equipamento de 

banho-maria para laboratório com saliva artificial com temperatura constante de 37ºC 

durante todo o tempo. Eles foram retirados do equipamento apenas durante as 

medições e as trocas de elásticos. Outros dez pares de alinhadores foram testados 

ao ar livre, sem imersão em meio líquido. 

 

 

3.3 Tratamento Estatístico 

 

 

 O coeficiente de correlação intraclasse (ICC) foi utilizado para a avaliação do 

erro do método e da concordância intra-avaliador. Com este objetivo, 24 medidas 

obtidas em cinco pares de alinhadores foram repetidas após um intervalo de 15 dias. 
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 O teste estatístico Anova para medidas repetidas foi aplicado para a avaliação 

das diferenças entre os tempos em cada grupo. O teste Anova com pós teste de Tukey 

foi aplicado para avaliação das diferenças entre os diferentes grupos. Os resultados 

foram descritos em tabelas. Para a avaliação de significado estatístico adotou-se o 

nível de significância de 5% (p<0.05). Foram consideradas clinicamente significantes 

diferenças iguais ou maiores do que 0,5 mm, considerando-se cada um dos lados da 

arcada dentária. Os dados foram analisados através do software SPSS versão 20.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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4. RESULTADOS 

 

 

 De acordo com o resultado do ICC, a confiabilidade intra-avaliador foi de 0,996 

para a distância intercaninos, 0,991 para a distância 1PM, 0,994 para a distância 2PM, 

0,974 para a distância 1M, 0,905 para a distância AP DIREITO e 0,824 para a distância 

AP ESQUERDO. Portanto, a reprodutibilidade de todas as variáveis estudadas foi 

considerada excelente. 

 A Tabela 1 mostra as médias e os desvios padrão das medidas realizadas em 

cada conjunto de alinhadores na arcada superior, em cada intervalo de tempo. 

Quando os elásticos foram instalados em ambiente líquido, observou-se diferença 

estatistica e clinicamente significante apenas para a distância intercanina nos grupos 

precision cuts e encaixes feitos em laboratório após 7 e 14 dias, respectivamente. 

Houve ainda aumento estatisticamente significante em muitas das distâncias 

avaliadas nos alinhadores imersos, principalmente nos primeiros sete dias de aferição, 

tanto para os encaixes feitos em laboratório quanto para os precision cuts. 

 A Tabela 2 apresenta as médias e os desvios padrão das medidas realizadas 

em cada conjunto de alinhadores na arcada inferior, em cada intervalo de tempo. Para 

os alinhadores imersos, houve diferença estatistica e clinicamente significante apenas 

para a distância 1M. No grupo precison cut, essa diferença ocorreu nos primeiros sete 

dias. No grupo encaixe de laboratório, foi verificada após 14 dias. Os alinhadores com 

precision cuts não imersos apresentaram diferença estatisticamente significante para 

diferentes distâncias em diferentes intervalos de tempo, com exceção das distâncias 

AP DIREITO e AP ESQUERDO.  

 As médias e os desvios padrão da diferença entre os intervalos de tempo nos 

diferentes grupos de alinhadores na arcada superior são apresentados na Tabela 3. 

Nas primeiras 24 horas, o grupo de alinhadores com precision cuts imerso apresentou 

alterações dimensionais estatisticamente maiores do que todos os demais grupos, 

com relação às medidas transversais 1PM e 1M. O grupo com encaixes feitos em 

laboratório imerso apresentou alterações dimensionais estatisticamente maiores do 
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que todos os demais grupos nas distâncias 1M e AP DIREITO, no intervalo entre sete 

e 14 dias. 

 As médias e os desvios padrão da diferença entre os intervalos de tempo nos 

diferentes grupos de alinhadores na arcada inferior são apresentados na Tabela 4. 

Apesar dos alinhadores com precision cuts imersos terem apresentado a maior 

alteração dimensional para a distância 1M nas primeiras 24 horas, não houve 

diferença significante com relação aos outros grupos. Por outro lado, no intervalo entre 

24 horas e sete dias, para a distância 2PM, esse grupo apresentou alterações 

dimensionais estatisticamente maiores do que todos os demais. O grupo de 

alinhadores com encaixes feitos em laboratório imerso apresentou alterações 

dimensionais estatisticamente maiores do que todos os demais no intervalo entre sete 

e 14 dias, para as distâncias 1PM, 1M e AP DIREITO. 
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Tabela 1. Médias (mm), desvios padrão e teste de significância referente às variáveis 

avaliadas na arcada superior. Letras diferentes na mesma linha indicam diferença 

estatística entre os respectivos intervalos de tempo. 

 

 

 

 

 

T0H T24H T7D T14D

MEDIDAS MÉDIA (DP) MÉDIA (DP) MÉDIA (DP) MÉDIA (DP)

Distância Intercaninos

Encaixe Lab. Seco 36,95 (1,78) a 37,33 (1,50) a 37,47 (1,53) a 37,57 (1,52) a

Encaixe Lab. Imerso 34,47 (1,70) a 35,07 (1,63) b 35,38 (1,60) c 35,60 (1,76) c

Precision Cut Seco 37,58 (0,22) a 38,23 (0,31) b 38,49 (0,35) b 38,54 (0,37) b

Precision Cut imerso 37,96 (2,39) a 38,67 (2,16) ab 39,03 (2,16) bc 39,18 (2,22) c

Distância 1PM

Encaixe Lab. Seco 43,94 (1,05) a 44,09 (0,98) a 44,27 (1,07) a 44,28 (1,07) a

Encaixe Lab. Imerso 42,76 (2,89) a 43,00 (2,81) b 43,17 (2,81) c 43,31 (2,81) bc

Precision Cut Seco 45,10 (0,20) a 45,19 (0,26) a 45,23 (0,32) a 45,23 (0,30) a

Precision Cut imerso 45,60 (3,28) a 46,35 (3,31) b 46,57 (3,30) b 46,59 (3,29) b

Distância 2PM

Encaixe Lab. Seco 48,71 (1,16) a 48,79 (1,09) a 48,81 (1,09) a 48,80 (1,10) a

Encaixe Lab. Imerso 48,65 (2,51) a 48,82 (2,52) b 48,93 (2,55) c 48,98 (2,55) c

Precision Cut Seco 49,79 (0,30) a 49,78 (0,27) a 49,78 (0,27) a 49,78 (0,27) a

Precision Cut imerso 50,75 (4,31) a 51,07 (4,19) ab 51,22 (4,30) b 51,23 (4,30) b

Distância 1M

Encaixe Lab. Seco 53,72 (1,34) a 53,86 (1,07) a 53,88 (,098) a 53,86 (0,98) a

Encaixe Lab. Imerso 52,76 (1,38) a 52,89 (1,38) b 52,99 (1,38) c 53,04 (1,40) c

Precision Cut Seco 55,34 (0,40) a 55,31 (0,39) a 55,33 (0,38) a 55,33 (0,38) a

Precision Cut imerso 55,97 (4,57) a 56,46 (4,55) ab 56,56 (4,58) b 56,56 (4,56) b

Distância AP DIREITO

Encaixe Lab. Seco 53,03 (3,08) a 53,06 (3,03) a 53,04 (3,02) a 53,02 (3,04) a

Encaixe Lab. Imerso 46,67 (4,29) a 46,78 (4,26) a 46,83 (4,28) ab 46,88 (4,29) b

Precision Cut Seco 53,71 (0,30) a 53,68 (0,30) b 53,69 (0,31) ab 53,69 (0,32) ab

Precision Cut imerso 54,04 (1,97) a 54,07 (1,98) ab 54,13 (1,98) b 54,12 (1,98) b

Distância AP ESQUERDO

Encaixe Lab. Seco 53,14 (2,38) a 53,16 (2,35) a 53,16 (2,29) a 53,15 (2,34) a

Encaixe Lab. Imerso 48,74 (2,78) a 48,85 (2,77) b 48,93 (2,74) bc 48,97 (2,73) c

Precision Cut Seco 51,11 (0,87) a 51,09 (0,86) a 51,10 (0,86) a 51,10 (0,87) a

Precision Cut imerso 51,70 (3,32) a 51,77 (3,31) a 51,87 (3,33) a 51,89 (3,35) a
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Tabela 2. Médias (mm), desvios padrão e teste de significância referente às variáveis 

avaliadas na arcada inferior. Letras diferentes na mesma linha indicam diferença 

estatística entre os respectivos intervalos de tempo. 

 

 

 

 

 

 

T0H T24H T7D T14D

MEDIDAS MÉDIA (DP) MÉDIA (DP) MÉDIA (DP) MÉDIA (DP)

Distância Intercaninos

Encaixe Lab. Seco 29,23 (1,44) a 29,23 (1,43) a 29,19 (1,36) a 29,17 (1,37) a

Encaixe Lab. Imerso 28,23 (0,56) a 28,36 (0,56) b 28,45 (0,56) c 28,50 (0,58) c

Precision Cut Seco 28,25 (0,18) ab 28,23 (0,19) ab 28,26 (0,18) a 28,23 (0,18) b

Precision Cut imerso 29,21 (1,55) ab 29,59 (1,37) a 29,67 (1,38) b 29,68 (1,39) b

Distância 1PM

Encaixe Lab. Seco 38,97 (0,90) a 39,03 (0,89) a 39,05 (0,87) a 39,04 (0,87) a

Encaixe Lab. Imerso 37,48 (1,09) a 37,65 (1,04) a 37,75 (1,02) b 37,84 (1,05) b

Precision Cut Seco 36,35 (0,33) ab 36,34 (0,35) a 36,37 (0,35) b 36,37 (0,34) ab

Precision Cut imerso 38,15 (2,89) a 38,43 (2,79) a 38,60 (2,81) b 38,61 (2,81) b

Distância 2PM

Encaixe Lab. Seco 44,98 (1,61) a 45,02 (1,61) a 45,10 (1,62) a 45,10 (1,61) a

Encaixe Lab. Imerso 44,54 (1,80) a 44,79 (1,81) b 44,92 (1,82) c 45,05 (1,82) c

Precision Cut Seco 43,24 (0,45) a 43,27 (0,44) ab 43,30 (0,45) c 43,33 (0,46) bc

Precision Cut imerso 45,36 (3,98) a 45,68 (3,78) a 46,16 (3,87) b 46,22 (3,83) b

Distância 1M

Encaixe Lab. Seco 51,28 (2,33) ab 51,52 (2,09) a 51,63 (2,02) ab 51,72 (2,09) b

Encaixe Lab. Imerso 50,94 (0,70) a 51,39 (0,72) b 51,68 (0,80) b 51,99 (0,73) c

Precision Cut Seco 50,00 (0,54) a 50,36 (0,68) b 50,61 (0,83) ab 50,67 (0,84) ab

Precision Cut imerso 52,83 (4,71) a 53,55 (4,37) ab 54,09 (4,38) c 54,18 (4,43) bc

Distância AP DIREITO

Encaixe Lab. Seco 49,82 (3,53) a 49,80 (3,55) a 49,77 (3,52) a 49,77 (3,53) a

Encaixe Lab. Imerso 47,68 (3,38) a 47,76 (3,39) b 47,82 (3,42) bc 47,88 (3,43) c

Precision Cut Seco 49,12 (0,18) a 49,08 (0,18) a 49,12 (0,18) a 49,11 (0,17) a

Precision Cut imerso 50,14 (2,73) a 50,19 (2,71) a 50,23 (2,74) a 50,25 (2,74) a

Distância AP ESQUERDO

Encaixe Lab. Seco 50,27 (2,96) a 50,21 (2,95) a 50,01 (2,85) a 50,00 (2,85) a

Encaixe Lab. Imerso 48,57 (2,49) a 48,67 (2,48) a 48,75 (2,49) b 48,80 (2,50) c

Precision Cut Seco 50,43 (0,32) a 50,37 (0,30) a 50,40 (0,31) a 50,39 (0,32) a

Precision Cut imerso 50,11 (3,44) a 50,19 (3,43) a 50,24 (3,45) a 50,26 (3,46) a
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Tabela 3. Médias (mm), desvios padrão e teste de significância referente às diferenças 

entre os intervalos de tempo das variáveis avaliadas na arcada superior. Letras 

diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significante entre os 

grupos. 

 

 

 

 

 

T24H - T0H T7D - T24H T14D - T7D
MEDIDAS MÉDIA (DP) MÉDIA (DP) MÉDIA (DP)

Distância Intercanino

Encaixe Lab. Seco 0,38 (0,36) a 0,14 (0,10) a 0,10 (0,09) a

Encaixe Lab. Imerso 0,60 (0,19) a 0,26 (0,17) a 0,21 (0,18) a

Precision Cut Seco 0,65 (0,23) a 0,30 (0,05) a 0,04 (0,03) a

Precision Cut imerso 0,71 (0,45) a 0,35 (0,20) a 0,15 (0,11) a

Distância 1PM

Encaixe Lab. Seco 0,14 (0,15) a 0,18 (0,17) a 0,01 (0,03) a

Encaixe Lab. Imerso 0,24 (0,11) a 0,17 (0,02) a 0,13 (0,11) b

Precision Cut Seco 0,09 (0,07) a 0,03 (0,07) a 0,00 (0,04) a

Precision Cut imerso 0,75 (0,21) b 0,21 (0,12) a 0,02 (0,03) ab

Distância 2PM

Encaixe Lab. Seco 0,07 (0,09) a 0,02 (0,04) ab -0,01 (0,02) a

Encaixe Lab. Imerso 0,17 (0,05) ab 0,10 (0,03) ab 0,04 (0,02) b

Precision Cut Seco -0,01 (0,03) a 0,00 (0,02) a 0,00 (0,02) a

Precision Cut imerso 0,32 (0,16) b 0,14 (0,12) b 0,01 (0,00) ab

Distância 1M

Encaixe Lab. Seco 0,13 (0,27) a 0,02 (0,10) a -0,01 (0,02) a

Encaixe Lab. Imerso 0,12 (0,03) a 0,10 (0,03) a 0,05 (0,02) b

Precision Cut Seco -0,03 (0,02) a 0,01 (0,02) a 0,00 (0,01) a

Precision Cut imerso 0,49 (0,23) b 0,09 (0,05) a 0,00 (0,02) a

Distância AP DIREITO

Encaixe Lab. Seco 0,03 (0,11) ab -0,02 (0,02) a -0,02 (0,01) a

Encaixe Lab. Imerso 0,11 (0,06) b 0,05 (0,03) b 0,04 (0,03) b

Precision Cut Seco -0,03 (0,01) a 0,01 (0,03) ab 0,00 (0,00) a

Precision Cut imerso 0,02 (0,04) ab 0,06 (0,05) b 0,00 (0,01) a

Distância AP ESQUERDO

Encaixe Lab. Seco 0,02 (0,06) ab 0,00 (0,14) a -0,01 (0,05) a

Encaixe Lab. Imerso 0,11 (0,03) b 0,08 (0,03) a 0,04 (0,02) a

Precision Cut Seco -0,01 (0,02) a 0,00 (0,01) a 0,00 (0,02) a
Precision Cut imerso 0,07 (0,11) ab 0,09 (0,05) a 0,02 (0,02) a



24 
 

Tabela 4. Médias (mm), desvios padrão e teste de significância referente às diferenças 

entre os intervalos de tempo das variáveis avaliadas na arcada inferior. Letras 

diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significante entre os 

grupos. 

 

 

 

 

 

T24H - T0H T7D - T24H T14D - T7D
MEDIDAS MÉDIA (DP) MÉDIA (DP) MÉDIA (DP)

Distância Intercanino

Encaixe Lab. Seco 0,00 (0,01) ab -0,04 (0,08) a -0,02 (0,02) a

Encaixe Lab. Imerso 0,13 (0,03) ab 0,09 (0,03) b 0,05 (0,03) b

Precision Cut Seco -0,02 (0,01) a 0,02 (0,01) ab -0,02 (0,00) a

Precision Cut imerso 0,37 (0,42) b 0,08 (0,03) b 0,01 (0,02) ab

Distância 1PM

Encaixe Lab. Seco 0,06 (0,09) ab 0,02 (0,09) a -0,01 (0,01) a

Encaixe Lab. Imerso 0,16 (0,08) bc 0,10 (0,02) ab 0,08 (0,04) b

Precision Cut Seco -0,01 (0,01) a 0,02 (0,00) a 0,00 (0,02) a

Precision Cut imerso 0,28 (0,14) c 0,16 (0,05) b 0,00 (0,01) a

Distância 2PM

Encaixe Lab. Seco 0,03 (0,02) a 0,07 (0,07) a 0,00 (0,02) a

Encaixe Lab. Imerso 0,25 (0,08) ab 0,13 (0,04) a 0,13 (0,06) b

Precision Cut Seco 0,02 (0,01) a 0,03 (0,01) a 0,02 (0,03) a

Precision Cut imerso 0,31 (0,27) b 0,48 (0,10) b 0,05 (0,08) ab

Distância 1M

Encaixe Lab. Seco 0,24 (0,29) a 0,11 (0,09) a 0,08 (0,07) a

Encaixe Lab. Imerso 0,45 (0,17) a 0,28 (0,19) ab 0,31 (0,12) b

Precision Cut Seco 0,36 (0,15) a 0,24 (0,15) ab 0,06 (0,05) a

Precision Cut imerso 0,72 (0,59) a 0,53 (0,23) b 0,09 (0,07) a

Distância AP DIREITO

Encaixe Lab. Seco -0,01 (0,01) ab -0,03 (0,05) a 0,00 (0,02) a

Encaixe Lab. Imerso 0,08 (0,02) c 0,05 (0,04) b 0,06 (0,03) b

Precision Cut Seco -0,04 (0,02) a 0,04 (0,02) b -0,01 (0,01) a

Precision Cut imerso 0,05 (0,10) bc 0,04 (0,04) b 0,01 (0,01) a

Distância AP ESQUERDO

Encaixe Lab. Seco -0,05 (0,08) a -0,20 (0,35) a 0,00 (0,03) a

Encaixe Lab. Imerso 0,10 (0,05) b 0,07 (0,03) a 0,04 (0,01) b

Precision Cut Seco -0,05 (0,02) a 0,03 (0,02) a -0,01 (0,02) a
Precision Cut imerso 0,08 (0,11) ab 0,04 (0,03) a 0,02 (0,01) ab
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5. DISCUSSÃO 

 

 

 O uso sequencial de alinhadores que movimentam gradualmente os dentes até 

a posição desejada é a base do tratamento ortodôntico realizado com aparelhos 

removíveis termoformados. Portanto, um dos requisitos necessários para o sucesso 

desse tipo de tratamento é a máxima adaptabilidade dos alinhadores aos dentes. 

 O sistema de alinhadores Invisalign permite a instalação de elásticos 

intermaxilares em encaixes denominados precision cuts. Esses encaixes também 

podem ser confeccionados em laboratório pelo próprio ortodontista. Os elásticos são 

indicados para o controle de ancoragem ou no tratamento das maloclusões que 

apresentam discrepância sagital entre as arcadas dentárias, como a Classe II (Angle). 

Apesar de ser possível simular virtualmente o resultado do uso desses elásticos no 

tratamento12, até o momento não se conhece qual a sua influência sobre a 

estabilidade dimensional dos alinhadores. 

 Por outro lado, o material utilizado na confecção dos alinhadores é capaz de 

absorver água.9 De fato, alterações na dimensão dos alinhadores causadas pela 

expansão higroscópica podem afetar o ajuste do aparelho aos dentes e, 

consequentemente, alterar as forças ortodônticas previamente idealizadas.11 

Portanto, o presente estudo comparou alinhadores submersos em saliva artificial no 

banho-maria a 37°C – para simular as condições do meio bucal – com alinhadores 

mantidos em ambiente seco. Dessa forma, foi possível verificar se a alteração 

dimensional causada pela absorção de água seria potencializada pelo uso de 

elásticos intermaxilares.  

 O tempo de observação compreendeu o período de até duas semanas porque, 

apesar de Galan-Lopes et al.13 recomendarem substituições individualizadas, 

dependendo da complexidade do caso e do grau de movimento desejado, não existe 

um consenso na literatura quanto ao tempo de substituição dos alinhadores. Por outro 

lado, Bollen et al.14 afirmaram que a troca a cada duas semanas produz um movimento 

dentário mais eficiente quando comparada à troca semanal. 
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 Em ambiente seco, a instalação de elásticos intermaxilares alterou as 

dimensões dos alinhadores mais especificamente nos locais onde estavam 

localizados os encaixes. Em outras palavras, quanto mais próximo do encaixe, maior 

a alteração dimensional. Os alinhadores com precision cuts sofreram alteração 

estatisticamente significante em nove sítios (considerando a totalidade dos superiores 

e inferiores), enquanto que aqueles cujos encaixes foram confeccionados em 

laboratório apresentaram alteração significativa apenas para a distância 1M inferior.  

 Esses resultados sugerem que a instalação dos elásticos intermaxilares é 

capaz de produzir alterações dimensionais nos alinhadores. Sugerem ainda que os 

encaixes confeccionados pelo próprio profissional são preferíveis aos precision cuts, 

pelo menos quanto à prevenção de possíveis deformações. 

 Quando a instalação dos elásticos intermaxilares ocorreu em ambiente que 

imitou o meio bucal, houve alteração significativa na maioria dos sítios mensurados. 

As exceções foram as distâncias AP ESQUERDO (precision cut superior) e AP 

ESQUERDO e DIREITO (precision cut inferior). A imersão, portanto, agravou as 

alterações na estabilidade dimensional dos alinhadores. O grupo precision cut imerso 

apresentou maiores alterações nas medidas transversais, enquanto que o grupo dos 

encaixes feitos em laboratório imerso mostrou maiores alterações nas distâncias 

anteroposteriores. Uma possível explicação seria a diferença na forma da confecção 

dos encaixes, feitos pela própria empresa ou pelo profissional.  

 Nos alinhadores imersos, as maiores variações ocorreram na distância 

intercaninos da arcada superior após 14 dias. Houve aumento de 1,13 mm nos 

alinhadores com encaixes feitos em laboratório, e de 1,22 mm nos alinhadores com 

precision cuts. Por causa da altura maior dos dentes nessa região, os encaixes 

encontram-se na altura máxima do alinhador, o que pode ter reduzido a resistência do 

material e, consequentemente, influenciado o resultado. Ocorreram também 

variações significantes na distância entre os primeiros molares nos alinhadores 

inferiores imersos após 14 dias do início do experimento, apesar dos encaixes ficarem 

numa região de altura menor. Nos alinhadores com encaixes confeccionados em 

laboratório, foi verificado aumento de 1,05 mm. Para os alinhadores com precision 

cuts, o aumento foi de 1,35 mm. 
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 O sistema Invisalign realiza movimentos dentários simultâneos. Cada dente é 

movimentado, no máximo, 0,25 mm por estágio.12 As alterações encontradas nas 

primeiras 24 horas para a distância intercaninos na arcada superior foram superiores 

a esse valor e aumentaram com o passar do tempo. A exceção foi no grupo encaixe 

de laboratório em ambiente seco, onde as alterações ultrapassaram 0,25 mm após 

sete dias. Alterações dessa magnitude também foram encontradas a partir do sétimo 

dia na distância intermolares na arcada inferior, no grupo imerso. Os movimentos 

previstos para esses dentes não seriam alcançados nessas circunstâncias. 

 Por outro lado, diferenças maiores do que 0,5 mm para as posições dentárias 

podem ser consideradas clinicamente relevantes, de acordo com os critérios adotados 

pelo American Board of Orthodontics.15 Portanto, as alterações dimensionais sofridas 

pelos alinhadores imersos nas regiões dos caninos superiores e primeiros molares 

inferiores em decorrência do uso de elásticos intermaxilares podem ser consideradas 

clinicamente significantes.  

 As forças ortodônticas exercidas pelos alinhadores são determinadas, em 

parte, pela espessura e rigidez do material utilizado para sua fabricação. Quando são 

utilizados materiais com um módulo de elasticidade mais alto, é possível reduzir a 

espessura para se alcançar as forças desejadas.11 De acordo com Cowley16, uma das 

maiores falhas dos aparelhos removíveis termoformados é a flexibilidade excessiva 

do material próximo às margens gengivais. Os alinhadores do sistema Invisalign 

possuem um índice elástico mais alto do que outros alinhadores confeccionados com 

materiais PETG termoplásticos.11 Desse modo, esse sistema está mais suscetível a 

alterações dimensionais quando outras forças, como a dos elásticos intermaxilares, 

atuam sobre ele. 

 Num estudo realizado em 2009, Kravitz et al.17 concluíram que, em média, a 

precisão do movimento dentário com o sistema Invisalign é de 41%. Em 2017, a 

precisão havia subido para 87,7%.18 De acordo com Houle et al.18, esse incremento 

está relacionado a uma nova versão do software (ClinCheck), a alterações no 

algoritmo e a melhorias na técnica. As alterações dimensionais produzidas pelos 

elásticos intermaxilares podem contribuir para diminuir a precisão do sistema, 

dificultando que o resultado previsto seja alcançado. Ajustes durante o tratamento 

poderão ser necessários, gerando novos escaneamentos e, posteriormente, 
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reestudos, que consomem tempo do profissional, aumentam os custos e prolongam o 

tempo de tratamento.  

 As condições do ambiente bucal são difíceis de serem reproduzidas nos 

estudos in vitro. Portanto o presente estudo apresentou como limitação a 

incapacidade de reproduzir a movimentação dos dentes, dos contatos oclusais e a 

exposição a espécies microbianas. Outro problema não solucionado foi a falta de 

simulação do estresse sofrido pelos alinhadores durante a sua remoção e recolocação 

e, ainda, a permanência dos elásticos ao longo de 24 horas. Durante o tratamento, os 

pacientes removeriam os alinhadores e, como conseqüência, os elásticos algumas 

vezes nesse período, para a alimentação e para a higienização bucal.  

 O conhecimento sobre as alterações que ocorrem com os alinhadores em 

decorrência do uso dos elásticos intermaxilares pode tornar essa forma de tratamento 

mais eficiente. Talvez haja a necessidade de sobrecorreção do problema durante o 

planejamento virtual para se alcançar a posição desejada clinicamente. Resultados 

clínicos mais próximos dos resultados previstos seriam alcançados, com economia de 

tempo e de recursos. E, mais importante, aumentando a satisfação do paciente. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 Os alinhadores Invisalign sofrem deformação dimensional após a utilização de 

elásticos intermaxilares. Quanto mais próximo do encaixe, maior a alteração. Em meio 

seco, os alinhadores com encaixes confeccionados em laboratório apresentaram 

maior estabilidade do que aqueles que possuíam precision cuts. Quando imersos, as 

deformações sofridas pelos alinhadores com os dois tipos de encaixe foram 

agravadas. As alterações encontradas na distância intercaninos superior e na 

distância entre primeiros molares inferiores nos alinhadores imersos em ambos os 

tipos de encaixe foram consideradas clinicamente e estatisticamente significantes. 
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