
Dentistry
EDIÇÃO PORTUGUESA

Clínica
www.dentistry.pt

26

Numa perspectiva de comodidade e de redução de custos, este artigo descreve a forma de elaboração dos alinhadores transparentes no próprio 
consultório, usando a tecnologia de ponta dos digitalizadores e impressoras 3D.

Construção dos alinhadores transparentes 
no consultório
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Assistimos ao longo dos anos à exploração dos 
materiais e técnicas de fabrico destes aparelhos 
removíveis de correcção. De facto, temos hoje 

em dia empresas que utilizam uma técnica que recorre 
ao uso de vários alinhadores para uma correcção (entre 
20 e 30) e outras que utilizam um menor número (3 a 
5). Tal facto prende-se com a técnica e o tipo de material 
usado.
De uma forma ou de outra, os custos são sempre elevados; 
poderíamos dizer mesmo mais caros que um tratamento 
com um aparelho fixo convencional em cerâmica.
A maquinaria existente há 10 anos era pesada e de gran-
des dimensões tornando impossível adquiri-la para um 
consultório. O preço era incomportável e só as empre-
sas que visavam essa finalidade se arriscavam a lançar o 
produto.

Hoje em dia, faz sentido investir nessa maquinaria para 
o consultório por várias razões:
1- Miniaturização das máquinas – um digitalizador de 
modelos é mais pequeno que uma vulgar impressora (Fi-
gura 1); uma impressora 3D de alta definição com a nova 
tecnologia de polimerização por laser tem sensivelmente 
o mesmo tamanho;
2- Preços acessíveis – partindo do princípio que a clínica 
trabalha já com este tipo de correctores transparentes, 
feitas as contas estas máquinas pagam-se por si só ao fim 
de seis anos;
3- Possibilidade de ter orçamentos de correcção dentária 
mais acessíveis;
4- Capacidade de executar na hora estes alinhadores;
5- Utilização das máquinas para outros fins – digitaliza-
ção de modelos (acabando com o gesso no consultório), 
digitalização de impressões, facilidade de comunicação 
entre profissionais ou laboratórios, fabrico de biomode-
los para cirurgia maxilo-facial, fabrico de guias cirúrgicas 
para implantes, etc..

Construção dos alinhadores
São três as etapas necessárias para o 
fabrico dos alinhadores: digitalização 
dos modelos de gesso ou impressões, 
preparação do caso (movimentação 
dentária) e construção dos modelos e 
respectivos alinhadores.

1- Digitalização dos modelos 
de gesso
Esta etapa consiste em digitalizar os 
modelos de trabalho ou as impressões. 
Usando um digitalizador 3D (Figuras 
2a, 2b), o modelo de gesso é colocado 

no suporte adequado e dá-se início à sua digitalização. 
Este processo demora cerca de um minuto.
Pode optar-se por um método mais fácil que consiste na 
digitalização das impressões. Neste caso, a impressão é 
colocada no suporte apropriado e digitalizada (Figuras 
3a,  3b). A vantagem reside no facto de não se perder 
tempo na passagem a gesso e ser um método mais eco-

Figura 1 : Os digitalizadores 3D para modelos possuem um 

tamanho mais pequeno que uma vulgar impressora

Clear aligners are an effective alternative to traditional braces that use a system of clear, removable trays to straighten teeth. Each aligner is custom-made to fit over the teeth 
and designed to gradually move teeth into their proper position using gradual force to control tooth movement.
Actually the advancements in technology gives the opportunity to make clear aligners in office, using small 3D scanners and 3D printers.
This article describes the way to use 3D scanners and printers to make clear aligners in office.
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internacionais.

Figuras 2a, 2b: O processo de digitalização 

usa uma tecnologia laser, apresentando-se 

rápida (cerca de 1 minuto por modelo), eficaz 

e fiável
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nómico e limpo. Ainda acresce o facto de eliminar pos-
síveis falhas que podem ocorrer no vazamento do gesso. 
Após a digitalização, o programa passa a positivo a im-
pressão.

2- Preparação do caso
Depois de obter o modelo virtual, os dentes são sepa-
rados. Para isso são determinados os pontos mesiais e 
distais de cada dente, bem como o seu eixo (Figuras 4a 
a 4c). Este processo é automático e passível de ser corri-
gido manualmente quando se verifica que um contorno 
de um dente não está correcto. Obtém-se finalmente o 
modelo de trabalho.
É sobre este modelo que se vai realizar o “setup” dentá-
rio. Todos os dentes se podem movimentar virtualmente 
em todas as direcções. Após o movimento dentário, os 
tecidos moles fazem a sua adaptação automática, me-
diante um algoritmo complexo introduzido no progra-
ma. 

Existem essencialmente duas formas de usar os alinha-
dores transparentes:
• Construção de vários alinhadores para um caso clíni-
co, que vão transmitir pequenos movimentos aos den-
tes.
Aqui, a cada movimentação determinada irá correspon-
der um modelo virtual, que mais tarde vai dar lugar ao 
modelo físico e ao respectivo alinhador. De forma a sim-
plificar o processo, o profissional poderá apenas efectu-
ar o movimento final, isto é, de uma só vez colocar os 
dentes no seu alinhamento final, e indicar no programa 
quantas etapas são necessárias para efectuar esse movi-
mento (Figura 5), o que se vai traduzir no número total 
de alinhadores para o caso clínico.
Apenas como exemplo, iremos usar um caso clínico 
muito simples. Um caso assimétrico onde se quer rodar 
o dente #23 e extruir e rodar o dente #21. Conforme 
descrito anteriormente, foi digitalizado o modelo de ges-
so e obtido o modelo virtual com os dentes separados e 
pronto para o “setup” virtual (Figuras 6a a 6d). De segui-
da, os dentes foram seleccionados e alinhados (Figura-
s7a a 7c). Foi feita a verificação do alinhamento com os 
dentes em oclusão (Figuras 8a, 8b). Neste caso optou-se 
por criar seis etapas que vão corresponder a seis alinha-
dores. O passo seguinte será a criação dos seis modelos 
fiscos e dos respectivos alinhadores (ver adiante). 

Figuras 3a, 3b: O mesmo digitalizador pode digitalizar as 

impressões, reduzindo os custos, o tempo e a sujidade 

inerente à passagem das impressões a gesso

Figuras 4a a 4c: Marcação dos pontos mesiais e distais 

de cada dente, dos seus eixos e obtenção do modelo de 

trabalho

Figura 5: Programação do “setup” virtual com seis etapas. 

Este processo é automático facilitando o trabalho do 

clínico que apenas precisa de indicar o número de etapas 

após fazer o alinhamento ideal final no modelo de 

trabalho

Figuras 6a a 6d: 

Preparação dos dentes 

para o “setup” virtual 

e obtenção do modelo 

de trabalho
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• Construção de um modelo físico final com dentes ali-
nhados para a confecção de um alinhador removível 
com “brackets”.
Uma das vantagens dos alinhadores é a possibilidade 
de incorporar diversos acessórios que são colados e que 
permitem potencializar ou ajudar na movimentação 
dentária. Desde os ganchos para elásticos, botões lin-
guais, “brackets”, até expansores, tubos, molas, arames 
segmentados de nivelamento, barras transparentes de 
PVC, etc., podem ser usados com os alinhadores.
Tais técnicas foram desenvolvidas e aperfeiçoadas há 
duas décadas atrás por personalidades bem conhecidas 
da ortodontia mundial como Michel Amoric (Goteiras 
removíveis termoplásticas para movimentação dentaria), 

Maria Elesabeth Oliveira (técnica de cápsu-
las Be Flash), entre outros.  
Se queremos uma movimentação mais rápi-
da, podemos usar apenas um alinhador com 
“brackets” colados na zona da movimentação 
e um arame de nivelamento. Apenas a zona 
dos dentes que se vão mexer será recortada, 
obtendo pequenos alinhadores individuais. 
Teremos assim um único modelo físico cor-
rigido e um único alinhador. Após a digita-
lização do modelo, é feita a separação den-
tária (Figuras 9a a 9c) e são aplicados os 
“attachments” para ajudar na movimentação 
dentária (Figura 9d). O “setup” é elaborado 
(Figuras 10a a 10d) até à obtenção do ali-
nhamento final (Figuras 11a, 11b). 
O passo seguinte consiste na obtenção do 
modelo físico, construção do alinhador e co-

Figuras 7a a 7c: Selecção dos dentes e movimentação

Figuras 8a, 8b: Verificação do alinhamento com os dentes 

em oclusão

Figuras 9a a 9c: Preparação para o “setup” com 

individualização dentária

Figura 9d: Aplicação 

dos “attachments” 

(em amarelo) 

para ajudar a 

movimentação 

dentária

Figuras 10a a 10d: Movimentação dentária 

virtual. É feito o alinhamento final ideal

Figuras 11a, 11b: Alinhamento final 
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locação dos “brackets” e arame de nivelamento (Figuras 
12a a 12e). 
Este sistema pode ser usado com “brackets” estéticos ou 
linguais (Figuras 13a, 13b).

Aplicação dos suportes adicionais para a movimentação 
dentária (“attachments”)
Alguns movimentos como a extrusão, intrusão, mesiali-
zação e distalização são mais difíceis de ser executados 
com estes alinhadores removíveis do que com a apara-
tologia fixa convencional. Tal facto deve-se à dificulda-
de em conseguir uma retenção eficaz (ancoragem) para 
exercer esses movimentos.
Para aumentar a eficácia, são aplicados suportes adicio-
nais em diversas áreas dos dentes (Figura 14), de acordo 
com as leis da mecânica do movimento dentário. Existe 
uma livraria de suportes que podem ser escolhidos de 
acordo com as necessidades e colocados em qualquer 
zona. Há ainda a possibilidade de os rodar e movimentar 
virtualmente. 
Esses suportes vão acompanhar os alinhadores e terão 
de ser aplicados nos dentes em questão, no início do 
tratamento, através do uso de compósito.

3 - Construção dos modelos e respectivos alinhado-
res

Figuras 12a a 12e: A partir do modelo 

virtual ideal construiu-se um modelo 

físico numa impressora 3D. Nesse 

modelo foi feito o alinhador onde 

foram montados os “brackets”, 

colocado o arame e separados os 

dentes que se vão movimentar
Figuras 13a, 13b: O mesmo método com “brackets” linguais 

e com “brackets” estéticos

Figura 14: Colocação dos suportes adicionais para ajudar 

na movimentação dentária 

Figuras 15 a 15j: Modelos virtuais em formato STL prontos para a impressão 
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Figuras 16 a 16c: Impressora 3D onde foram construídos os modelos 

físicos 

Figuras 17a, 17b: Alinhadores transparentes termo-formados sobre os 

modelos 

Figuras 18 a 18d: Paciente antes do tratamento apresentando rotação do #23 e do #21  

Figuras 18e a 18h: Paciente, dois meses após o início do tratamento 

Figuras 19a a 19d: Paciente apresentando diastema anterior, extrusão e vestibularização do dente #11

Figuras 20a a 20e: Colocação de microimplante no palato para intrusão e controlo do torque vestibular do #11
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Figuras 21a a 21c: Final do alinhamento dois meses depois

Figuras 22a a 22h: Modelos virtuais em formato STL prontos para impressão

Esta etapa consiste em criar a partir de cada modelo vir-
tual do “setup” o seu respectivo modelo físico. Para isso, 
o programa traz uma ferramenta que converte o modelo 
virtual num ficheiro com o formato STL – formato nativo 
do programa 3D de estereolitografia (Figuras 15a a 15j).

De seguida, esta informação é colocada no programa da 
impressora 3D que inicia assim o fabrico dos modelos 
físicos (Figuras 16a a 16c).
Após a conclusão deste trabalho, ficamos com os mode-
los necessários para efectuar a termo-formagem e obter 
os alinhadores (Figuras 17a, 17b). Normalmente, os ali-
nhadores são usados a tempo inteiro com excepção das 
refeições e trocados de 15 em 15 dias ou semanalmente 
(Figuras 18a a 18h).
A título de exemplo apresenta-se um outro caso clíni-
co muito simples que apresentava um diastema entre o 
dente #12 e o dente #11 e uma ligeira extrusão e vestibu-
larização do #11 (Figuras 19a a 19d). Para acelerar o mo-
vimento colocou-se um microimplante no palato, permi-
tindo fazer a intrusão ligeira sem acentuar o movimento 
de torque vestibular. Neste caso, os alinhadores foram 
usados semanalmente (Figuras 20a a 20e), tendo-se con-
cluído em menos de dois meses (Figuras 21a a 21c). O 
método usado para o fabrico dos alinhadores começou 
pela digitalização do modelo, seguido do “setup” virtual 
e exportação dos modelos virtuais para formato STL (Fi-

guras 22a a 22h). Os modelos físicos foram construídos 
numa impressora 3D tendo-se construído de seguida os 
alinhadores (Figura 23).

Conclusão
A simplicidade do método de fabrico de alinhadores 
transparentes no consultório deve-se ao facto de ter ha-
vido uma evolução tecnológica significativa, permitindo 
a diminuição do tamanho das máquinas necessárias e a 
incorporação de ferramentas simples e funcionais nos 
programas utilizados.
Assistiu-se também a uma descida de preços destes equi-
pamentos, tornando-os mais acessíveis para uso próprio 
no consultório.
Além das vantagens inerentes à rapidez de elaboração e 
redução de custos, temos de salientar as potencialida-
des dos equipamentos noutras áreas como na Cirurgia 
Maxilo-Facial com a elaboração de biomodelos, ou na 
Implantologia com o fabrico de guias cirúrgicas. n

Figura 23: Construção dos alinhadores sobre os modelos 

criados na impressora 3D


