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RESUMO 

 

Assunção RL. Alinhadores Ortodônticos: Qual o limite estético? 

 

Objetivo: O propósito dessa pesquisa foi avaliar, através de imagens de fotografias 

digitais, a atratividade de alinhadores Invisalign com attachments que variaram em 

quantidade e formato, utilizando os bráquetes Safira associados ao fio estético como 

comparação. Material e Métodos: Foram feitas sete fotografias digitais do mesmo 

sorriso: seis contendo alinhadores Invisalign com diferentes quantidades e formatos 

de attachments e uma com bráquetes Safira e fio estético. As imagens foram exibidas 

de forma aleatória para 180 avaliadores, divididos em três grupos: leigos, dentistas 

clínicos e ortodontistas. Foi solicitado que eles atribuíssem nota em uma escala visual 

analógica, de acordo com a atratividade. Resultados: Aos alinhadores com menores 

quantidades de attachments foram atribuídos os maiores valores. Os alinhadores com 

attachments convencionais obtiveram maiores valores do que os otimizados em todos 

os grupos de avaliadores. Entretanto, a diferença entre os formatos foi 

estatisticamente significante somente entre os alinhadores com seis attachments no 

grupo de leigos. Conclusões: Quanto maior a quantidade de attachments, menor a 

atratividade dos alinhadores. Os attachments convencionais parecem ser mais 

atrativos do que os otimizados. Os três grupos de avaliadores consideraram os 

bráquetes Safira, associados ao fio estético, mais atrativos do que o alinhador com 

oito attachments convencionais. Esse, portanto, parece ser o limite estético para os 

alinhadores.  

 

Palavras-chave: Ortodontia corretiva. Estética. Aparelhos ortodônticos removíveis. 

Bráquetes ortodônticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

Assunção RL. Invisalign aligners: What is the aesthetic limit? 

 

 

Objective: This research aimed to evaluate, through digital photographic images, the 

attractiveness of Invisalign aligners with attachments that varied in quantity and shape, 

using the Sapphire brackets associated with an aesthetic wire as a comparison. 

Material and Methods: Seven digital photographic images of the same smile were 

obtained: six containing Invisalign type aligners with different quantities and shapes of 

attachments and one with Sapphire brackets and an aesthetic wire. The images were 

shown at random to 180 evaluators, divided into three groups: laypersons, clinical 

dentists, and orthodontists. They were asked to rate on a visual analog scale, 

according to attractiveness. Results: The aligners with the lowest amounts of 

attachments were assigned the highest values. Aligners with conventional attachments 

obtained higher values than those optimized in all groups of evaluators. However, the 

difference between the formats was statistically significant only between the aligners 

with six attachments in the laypersons group. Conclusions: The greater the number 

of attachments, the lower the attractiveness of the aligners. The three groups of 

evaluators considered the Sapphire brackets associated with the aesthetic wire, more 

attractive than the aligner with eight conventional attachments, and seems to be the 

aesthetic limit for the aligners. Conventional attachments showed to be more attractive 

than the optimized. 

 

Keywords: Orthodontics, Corrective. Esthetics. Orthodontic appliances, removable. 

Orthodontic brackets. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A procura de tratamentos ortodônticos por adultos cresceu nas últimas 

décadas (1), pois a estética do sorriso influencia a atratividade do indivíduo (2,3). 

Indivíduos considerados mais atrativos são considerados também mais inteligentes e 

tendem a ser mais bem sucedidos. Além disso, possuem maior auto estima e ocupam 

cargos de maior prestígio quando comparados com indivíduos menos atrativos (4,5,6). 

A demanda por aparelhos ortodônticos mais estéticos, compatíveis com os 

diferentes estilos de vida social e profissional dos pacientes, aumentou bastante (7,8). 

Foram desenvolvidos inicialmente bráquetes metálicos menores, bráquetes de 

plástico, bráquetes de cerâmica e fios ortodônticos estéticos (9). Posteriormente, 

surgiram os alinhadores ortodônticos. Em 1999, a Align Technology (Santa Clara, CA), 

combinando princípios básicos já descritos na literatura (7, 10, 11, 12) introduziu 

tratamentos ortodônticos utilizando a aplicação sequencial de dispositivos de 

alinhamento transparentes, feitos de material termoplástico. Botões de resina 

composta, conhecidos como attachments, podem ser instalados nas superfícies dos 

dentes como elementos de apoio para melhorar a eficiência de movimentos mais 

complexos (13, 14, 15, 16). 

Os attachments convencionais têm formato análogo a um paralelogramo, com 

uma face de tamanho fixo (3mm) e uma variável, medindo de 3 a 5 mm. Possuem de 

0,5 a 1mm de espessura e são utilizados para movimentos de corpo dos dentes. Os 

attachments otimizados apresentam tamanhos variáveis mas, via de regra, são 

menores do que os convencionais. Podem ser utilizados isoladamente, para 

movimentos de rotação, ou em pares, para movimentos de corpo17. A quantidade 

necessária desses dispositivos varia de acordo com o tipo de movimentação 

ortodôntica desejada (17, 18, 19, 20). 

Comparando a atratividade entre alinhadores e aparelhos ortodônticos fixos, 

Ziuchkovski et al. (21) e Rosvall et al. (22) concluíram que os alinhadores ortodônticos 

sem attachments são mais estéticos que os bráquetes colados na face vestibular dos 

dentes. Feu et al. (23) concluíram que o alinhador sem attachments é mais atrativo do 

que os bráquetes Safira com fio estético, que se mostraram mais atrativos do que 

alinhadores com attachments nos incisivos laterais e caninos superiores. Försch et al. 

(24) constataram, através do mapeamento ocular, que os bráquetes de cerâmica com 

fio metálico chamam mais a atenção do que alinhadores com attachments nos 
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incisivos centrais, laterais e caninos superiores. Por sua vez, estes são mais 

perceptíveis do que alinhadores sem attachments. Até o momento, porém, nenhum 

estudo avaliou a atratividade entre os alinhadores quanto à quantidade e ao formato 

dos attachments.  

 

2. PROPOSIÇÃO 

 

O objetivo deste estudo foi comparar, através de imagens digitais, a 

atratividade dos alinhadores Invisalign com attachments que variaram em quantidade 

e formato. Os bráquetes Safira com fio estético foram utilizados para determinar o 

limite estético desses alinhadores. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina/HUAP da Universidade Federal Fluminense 

(CAAE:17557419.4.0000.5243). 

Foi realizada uma fotografia extra oral de um indivíduo sorrindo, de forma que 

exibisse, da melhor maneira possível, os incisivos superiores. Essa fotografia foi 

cortada da base do nariz até o mento e, com o intuito de exibir a contração dos lábios 

de forma simétrica, o lado direito da face foi espelhado para o lado esquerdo. Através 

da remoção das estruturas intraorais, produziu-se uma máscara modelo, cuja moldura 

era os lábios. 

Os bráquetes de cerâmica monocristalina Safira foram considerados o padrão 

ouro para a comparação estética das diferentes quantidades e localizações dos 

attachments nos alinhadores. Na comparação entre bráquetes estéticos, estes foram 

considerados menos perceptíveis do que os de cerâmica policristalina (25). Por 

conseguinte, foi confeccionado um aparelho removível simulando os bráquetes Safira 

(Morelli, São Paulo, Brasil) com fio estético de espessura 0,016” (Morelli, São Paulo, 

Brasil) (Figura 1). 

Em seguida, foram feitas fotografias intra orais do mesmo indivíduo, usando o 

aparelho removível e seis alinhadores, cada um com número variável de attachments 

que variaram em quantidade e formato. Os attachments foram adaptados aos 

alinhadores com resina composta 3M Z350 (3M Unitek). Essas fotografias foram 
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recortadas e adaptadas na mascara modelo, gerando um total de sete imagens a 

serem avaliadas (Figura 2). 

 

Figura 1. Aparelho removível simulando bráquetes estéticos colados. 

 

Para as comparações da atratividade da quantidade de attachments, 

considerou-se o número de dentes em que esses acessórios foram instalados. 

Portanto, no caso dos caninos, que possuíam dois attachments otimizados, apenas 

um acessório foi contabilizado. 

A distância entre a máquina fotográfica e o sorriso modelo foi padronizada 

através do uso de um suporte para câmera e de um ponto fixo para o modelo. Foi 

utilizada câmera fotográfica SLR (EOS Rebel T1, Canon, Oita, Japão), com uma lente 

de Macro 100mm (Macro lens EF100mm, Canon, Oita, Japão) e um flash circular 

(Macro Ring Light MR-14EX, Canon, Oita, Japão). As regulagens da câmera e do flash 

foram padronizadas da seguinte forma: f. 22, velocidade 1/60, flash 5600k e iso100. 

As imagens foram manipuladas pelo mesmo operador com o auxílio do 

software Adobe Photoshop (versão CS5; Adobe Systems, Califórnia). 

Foi montada uma apresentação em slides com o auxílio do software Keynote 

(versão 6.1; Apple, Cupertino, Califórnia) incluindo, aleatoriamente, as sete imagens 

manipuladas. Inicialmente, todas foram exibidas em um mesmo slide durante vinte 

segundos, como calibração do método. Posteriormente, cada imagem foi exibida 

individualmente durante quinze segundos. Todas as avaliações foram feitas em um 

IPad de quarta geração, com tela Retina de 9,7 polegadas e brilho automático (Apple 

Inc. Cupertino, Califórnia, USA). 
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Para quantificar a atratividade do sorriso foram utilizadas folhas impressas com 

escalas visuais analógicas (EVA) de 100 mm, divididas em intervalos de 10 mm, e 

numeradas de acordo com as fotos exibidas. Foi solicitado aos avaliadores que 

fizessem, durante a apresentação dos slides, uma marcação perpendicular na escala 

analógica correspondente à fotografia visualizada, de acordo com a atratividade dos 

aparelhos ortodônticos. Considerou-se 0 (zero) como o menos atraente, e 100 (cem) 

como o mais atraente. Foi utilizado um paquímetro digital da marca Starrett (São 

Paulo, Brasil) para mensuração das marcações na escala, levando-se em conta duas 

casas decimais. 

 

 

Figura 2. Em A: alinhador Invisalign com attachments convencionais nos primeiros pré 

molares e caninos; B: com attachments otimizados nos primeiros pré molares, 

caninos; C: com attachments convencionais nos primeiros pré molares, caninos e 

incisivos laterais; D: com attachments otimizados nos primeiros pré molares, caninos 

e incisivos laterais; E: com attachments convencionais nos primeiros pré molares, 

caninos, incisivos laterais e incisivos centrais; F: com attachments convencionais nos 

primeiros pré molares; G: bráquetes de Safira com fio estético. 
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O primeiro grupo de avaliadores foi composto por indivíduos leigos, adultos, 

brasileiros, na faixa etária entre 20 e 54 anos. Foram excluídos os indivíduos 

submetidos a tratamento ortodôntico ou que possuíssem envolvimento ou contato 

direto com a odontologia, evitando-se o risco de vieses. Os outros dois grupos foram 

compostos por ortodontistas e por dentistas clínicos. Foram excluídos do grupo de 

ortodontistas aqueles que contavam menos de dois anos desde a obtenção do título 

de especialista. Para o grupo de dentistas clínicos o critério de exclusão foi estar ou 

ter cursado qualquer curso de pós graduação em ortodontia, incluindo os cursos de 

aperfeiçoamento e de atualização. 

Os avaliadores foram recrutados no campus da Universidade Federal 

Fluminense nos dias de coleta de dados e assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido. 

As fotografias, assim como algumas avaliações, foram realizadas nas 

dependências da Disciplina de Ortodontia da UFF. Uma parte das avaliações foi 

realizada nos locais de trabalho dos dentistas clínicos e dos especialistas em 

ortodontia. 

 

Análise estatística 

 

Para a realização do cálculo amostral foi utilizada a fórmula descrita por Pandis 

(26), considerando-se um alfa de 0,01, um poder de teste de 90%, desvio padrão de 

um estudo anterior (27) e uma diferença a ser observada de 10 unidades em uma 

escala de 0 (zero) a 100 (cem). O resultado foi de 55 indivíduos por grupo, condizente 

com estudos similares (28). Foram selecionados 60 avaliadores para cada grupo, 

considerando a possibilidade de perda amostral. 

De acordo com os testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov, a  distribuição 

da amostra foi assimétrica. Realizou-se a análise descritiva calculando-se, através das 

medianas e desvios interquartis, os valores da percepção de atratividade obtidos na 

escala visual analógica. 

Para a comparação inter grupos utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis com 

comparação em pares. Para a comparação intra grupos utilizou-se o teste de 

Friedman’s Two-Way Analysis of Variance. 

Foi testada a diferença dos valores obtidos entre homens e mulheres através 

do teste Mann-Whitney. 
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O software SPSS (versão 20; IBM; Armonk, NY) foi utilizado para a realização 

da análise estatística. 

 

4. RESULTADOS 

 

A escala visual analógica foi preenchida por 180 avaliadores. A média de idade 

dos participantes foi de 40,5 + 2,8 anos. As mulheres representaram 66,33% da 

amostra, enquanto que 33,67% eram homens. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre as idades dos avaliadores (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição demográfica dos avaliadores, por grupos. 

Grupos n Média das idades Máxima Mínima 

Ortodontistas 60 42,63 + 11,68 65 27 

Dentistas 60 39,65 + 6,44 62 26 

Leigos 60 38,2 + 7,19 54 20 

Total 180 40,49 +2,81 65 20 

     

Tabela 2. Medianas e desvios interquartílicos das fotografias avaliadas e comparação 

estatística entre os grupos de avaliadores. Letras diferentes na mesma linha indicam 

diferença estatística entre os avaliadores. 

 Ortodontistas       Dentistas Leigos 

2 convencionais 83,46(21,72) A 84,90(15,90) A 77,71(18,60) A 

4 convencionais 74,54(22,46) A 74,87(31,49) A 63,2(29,07) B 

4 otimizados 70,28(21,63) A 66,79(28,28) A 53,55(29,95) B 

6 convencionais 70,49(22,82) A 70,24(20,16) A 65,16(21,17) A 

6 otimizados 68,71(18,82) A 64,84(26,96) A 55,43(23,53) B 

8 convencionais 60,36(23,34) A 60,88(25,31) A 45,97(34,23) A 

Safira 64,59(19,71) A 67,58(32,92) A 55,84(40,14) A 

    

A Tabela 2 contém os valores das medianas e dos desvios interquartílicos entre 

os três grupos de avaliadores. Quando comparados os valores entre os grupos, 

observou-se uma diferença estatisticamente significante entre o grupo de leigos e os 

demais. Valores significativamente mais baixos foram atribuídos por esse grupo para 
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os alinhadores com quatro attachments convencionais, com quatro e com seis 

attachments otimizados. O valor de atratividade mais alto (84,90) foi conferido pelo 

grupo de dentistas para os alinhadores com dois attachments convencionais, 

enquanto que o mais baixo (45,97) foi dado pelo grupo de leigos para os alinhadores 

com oito attachments convencionais. 

Quanto ao formato dos attachments, os convencionais apresentaram maiores 

valores do que os otimizados, em todos os grupos de avaliadores. Entretanto, apenas 

o alinhador com seis attachments no grupo de leigos apresentou diferença 

estatisticamente significante (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Comparação estatística do formato dos attachments intra grupo. Letras 

diferentes na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significante. 

 Ortodontistas     Dentistas       Leigos 

4 convencionais 74,54(21,72) a 74,87(31,49) a 63,20 (29,07) ab 

4 otimizados 70,28(21,63) ab 66,79(28,28) ab 53,55(29,95) bc 

6 convencionais 70,49(22,82) ab 70,24(20,16) ab 65,16(21,17) a 

6 otimizados 68,71(18,82) b 64,84(26,96) bc 55,43(23,53) bc 

 

Quando comparada a quantidade de attachments, os maiores valores foram 

encontrados para os alinhadores com menores quantidades. Esses valores foram 

estatisticamente significantes para o alinhador com dois attachments em todos os 

grupos de avaliadores, e com oito attachments, no grupo dos ortodontistas (Tabela 4). 

 

 

 

 

Tabela 4. Comparação intra grupos da quantidade de attachments. Letras diferentes 

na mesma coluna indicam diferença estatisticamente significante. 

 Ortodontistas Dentistas Leigos 

2 convencionais 83,46(21,72) a 84,90(15,90) a 77,71 (18,60) a 

4 convencionais 74,54(22,46) b 74,87(31,49) b 63,20 (29,07) bc 

4 otimizados 70,28(21,63) bc 66,79(28,28) bc 53,55(29,95) cd 

6 convencionais 70,49(22,82) bc 70,24(20,16) bc 65,16(21,17) b 
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6 otimizados 68,71(18,82) c 64,84(26,96) cd 55,43(23,53) cd 

8 convencionais 60,36(23,34) d 60,88(25,31) d 45,97(34,23) d 

 

No grupo dos ortodontistas, os bráquetes Safira obtiveram, estatisticamente, 

maiores valores de atratividade do que o alinhador com oito attachments 

convencionais. No grupo dos dentistas e dos leigos, os bráquetes apresentaram 

maiores valores de atratividade do que os alinhadores com quatro e seis attachments 

otimizados e do que o alinhador com oito attachments convencionais. Entretanto, as 

diferenças não foram estatisticamente significantes. 

Quando comparadas as percepções de atratividade entre homens e mulheres, 

apenas na fotografia do alinhador com dois attachments convencionais foi encontrada 

diferença estatística. Os maiores valores foram atribuídos pelas mulheres. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a atratividade dos alinhadores Invisalign com 

attachments, variando em quantidade e formato. O bráquete Safira com fio estético foi 

incluído por ser considerado o padrão ouro para comparações (23), pois uma questão 

interessante é até que ponto os alinhadores com diferentes quantidades e/ou formas 

de attachments são mais atrativos do que os bráquetes estéticos. 

A imagem oferecida aos grupos de avaliadores foi recortada da base do nariz 

ao mento, para que a atratividade da face do participante fotografado não 

influenciasse a avaliação estética (3). 

As notas conferidas pelos avaliadores do sexo feminino foram mais altas do 

que dos avaliadores do sexo masculino. É sabido que a atratividade é maior quando 

homens julgam mulheres e vice versa (29), e o sorriso modelo era perceptivelmente 

masculino. Entretanto, a diferença só foi estatisticamente significante para o alinhador 

com dois attachments convencionais nos primeiros pré molares. 

Os menores valores foram encontrados no grupo de leigos. Isso ocorreu, 

provavelmente, pelo maior conhecimento de dentistas e ortodontistas sobre os 

alinhadores ortodônticos. Vários participantes do grupo dos leigos não conheciam ou 

tinha pouca informação sobre eles. 

Os maiores valores observados foram conferidos aos alinhadores que 

apresentavam as menores quantidades de attachments, revelando diferença 
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estatisticamente significante para maior atratividade para o alinhador com dois 

attachments em todos os grupos de avaliadores e menor atratividade para o alinhador 

com oito attachments no grupo dos avaliadores ortodontistas. Esses resultados estão 

de acordo com os de outros estudos (21, 22, 23, 24), que concluíram que os aparelhos 

menos visíveis são mais atrativos.  

Os três grupos de avaliadores consideraram os bráquetes Safira, associados 

ao fio estético, mais atrativos do que o alinhador com oito attachments convencionais. 

O grupo dos leigos considerou ainda os alinhadores com quatro e seis attachments 

otimizados menos atrativos quando comparados aos bráquetes com fio. Como esse 

grupo representa a população alvo do tratamento ortodôntico, seria interessante que 

os ortodontistas refletissem atentamente sobre esse resultado. 

Quando comparados os formatos, os maiores valores foram obtidos pelos 

attachments convencionais, apesar de somente o alinhador com seis attachments no 

grupo de leigos ter apresentado diferença estatisticamente significante. Esse 

resultado parece sugerir que os attachments convencionais são mais atrativos do que 

os otimizados. 

Entretanto, a explicação para este resultado surpreendente pode não estar 

relacionada ao formato dos attachments, mas sim à sua localização. Nas fotografias 

(Figura 2, B e D) apresentadas aos avaliadores, dois attachments otimizados foram 

instalados nos caninos superiores. O mais cervical está posicionado no terço mesial 

da face vestibular, o que o torna mais visível. Além disso, a ausência de alinhamento 

com os demais, instalados na região central das coroas, pode ter influenciado o 

julgamento dos avaliadores. 

Todas as fotografias mostravam um sorriso modelo com bom alinhamento 

dentário e nenhuma má oclusão, diferentemente do observado no início dos 

tratamentos ortodônticos, o que pode ser considerado uma limitação do estudo. Além 

disso, a quantidade de attachments varia de acordo com a quantidade de 

movimentação dentária. Portanto, eles geralmente não são instalados de maneira tão 

simétrica, ao contrário do que foi apresentado nas fotos. 

 

6. CONCLUSÕES 

 

De forma geral, quanto maior a quantidade de attachments, menor a 

atratividade dos alinhadores. Os attachments convencionais apresentaram os maiores 
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valores na escala visual analógica quando comparados aos otimizados, sugerindo 

maior atratividade. O alinhador com oito attachments convencionais foi considerado, 

pelos três grupos de avaliadores, menos atrativo do que os bráquetes de Safira com 

fio estético. Esse parece ser o limite estético para os alinhadores. 
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