
aparelho
ortodôntico
invisível

guia definitivo sobre o



Sumário
Introdução página 01

O que são alinhadores estéticos página 02

A tecnologia a favor da qualidade de vida página 03

Quem usa o aparelho invisível? página 04

Aparelho invisível: Veja quando usar e quais são os benefícios página 05

Qual o valor do tratamento? página 07

Cuidados que é bom ter com a alimentação página 07

Limpeza bucal e a troca de placas página 08

Aparelho invisível x Sorrisos metálicos página 09

Como fazer o tratamento dar certo página 10

Conclusão página 11



A correção do sorriso tem aumentado desde 
que a Ortodontia criou um tratamento 

fantástico: o aparelho invisível. As pessoas 
que se preocupam com a autoimagem mas 
não querem peças metálicas na boca estão 
adorando, e a Mr. Clean está à disposição 
para receber com carinho quem deseja 

transformar o sorriso. Por isso criamos este 
guia sobre o tratamento, veja só!

Sorrir pra vida
com um aparelho

imperceptível!
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O que são os
Alinhadores
Estéticos?
Alinhadores Estéticos (também 
chamados de aparelho invisível) são os 
aparelhos ortodônticos feitos de 
material discreto, placas de plástico 
transparente resistente que 
movimentam os dentes. Eles são a 
opção mais estética dos dias de hoje e 
têm a mesma função dos aparelhos 
convencionais com a grande vantagem: 
as pessoas não percebem seu uso. 
Foram criados há quase 20 anos, porém 
só agora que estão capazes de tratar 
mais casos de correção ortodôntica. 
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Totalmente planejado em 3D, o 
tratamento permite que o resultado final 
seja visualizado antes mesmo de se iniciar 
o uso. As placas de plástico são feitas sob 
medida para cada paciente e constituem 
uma peça única que se encaixa 
perfeitamente na arcada superior e/ou 
inferior, por isso eles dispensam bráquetes, 
fios e borrachinhas. Tais características 
fazem do aparelho invisível um tratamento 
menos doloroso, eficaz, confortável e 
saudável - não agride as mucosas da boca 
e língua durante a fala ou alimentação.

A tecnologia
a favor da
qualidade de vida
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Os alinhadores estéticos têm sido muito 
utilizados por quem considera essencial ter 
uma excelente imagem pessoal como 
celebridades, atores, atrizes, modelos, atletas, 
executivos, noivos e profissionais que 
trabalham com o público (vendedores, 
professores, relações públicas, jornalistas 
etc). Pessoas que possuem uma rotina 
corrida e precisam de um tratamento de 
fácil manutenção também têm aderido ao 
aparelho invisível.

Quem usa o
aparelho invisível?
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Sob a orientação de um profissional dentista, o paciente é avaliado se possui um 
quadro clínico que pode ser corrigido pelo tratamento. São os seguintes casos:

APARELHO INVISÍVEL: VEJA QUANDO USAR E QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS

Dentes tortos,
com falta de espaço

Mordida cruzada:
inversão de arcadas

Dentes
separados

Mordida
profunda

Mordida
invertida

Casos em que se pode usar o aparelho invisível
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Principais benefícios do aparelho invisível:

manutenção da 
autoestima do paciente: 
é um tratamento 
completamente discreto, 
o que o torna altamente
estético;

indolor: as placas se encaixam 
perfeitamente na boca do 
paciente, sem provocar atrito 
ao falar ou mastigar; 

agilidade: o tempo de 
tratamento é bem menor 
em comparação aos 
aparelhos convencionais. 

conforto: as placas 
transparentes podem 
ser retiradas na hora 
da alimentação, 
higiene bucal ou em 
ocasiões especiais; 

eficácia: os 
resultados 
podem ser 
percebidos já 
nas primeiras 
semanas de uso;

facilita a 
higienização 
bucal, o que 
previne cárie 
e inflamação 
gengival;

não afeta a fala, 
podendo ser 
usado a qualquer 
momento e lugar;

05. 06. 07.

01. 02. 03. 04.

APARELHO INVISÍVEL: VEJA QUANDO USAR E QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS



07

Em termos de vantagens que ele 
oferece, desde o início do tratamento 
até o final, o preço é inestimável. O 
aparelho ortodôntico invisível custa um 
valor que varia com o quadro clínico do 
paciente, por isso pedimos que você 
venha à clínica Mr. Clean para conhecer 
de perto e tirar todas as dúvidas, além 
de negociar o que for preciso. Dentre as 
opções de aparelho invisível em Belo 
Horizonte, temos um dos melhores 
fornecedores. 

Qual é o
valor do
tratamento?

Não existem restrições alimentares 
durante o tratamento, existem cuidados. 
Sempre que for comer ou beber algo 
(exceto água), é recomendável retirar as 
placas para que nada fique grudado 
nelas. Evitar alimentos e bebidas 
pigmentados e corrosivos é válido, pois 
eles favorecem a desmineralização do 
esmalte, facilitando manchas, cáries e 
placas bacterianas. Chicletes e balas 
ingeridos com os aparelhos invisíveis na 
boca, nem pensar. 

Cuidados que
é bom ter com
a alimentação
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A inexistência de fios, bráquetes ou 
borrachinhas facilita a limpeza. Sem 
precisar de escova ortodôntica ou 
passa fio, o paciente faz a escovação 
como de costume, com pasta creme, fio 
dental e enxaguante bucal (quando 
recomendado). As placas são 
escovadas da mesma forma, em água 
fria (se for morna ou quente, pode 
danificar). Elas são trocadas 
geralmente de 15 em 15 dias, ou de 
acordo com a recomendação do 
dentista.

Limpeza bucal e
a troca de placas



SORRISOS METÁLICOSAPARELHO INVISÍVEL
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Documentação padrão + escaneamento em 3D 
para definir o número de placas (o paciente até 

consegue ver o resultado final como ficará)

Tratamento iniciado com placas transparentes, 
feitas de plástico flexível. É um material atóxico, 

inodoro, biocompatível com a boca

As próprias placas fazem a 
movimentação dos dentes

Não ocorre atrito durante a fala ou mastigação

A troca de placas é feita de 15 em 15 dias, 
por isso que o tratamento é mais ágil

Não afeta a autoestima do paciente

Não provoca inflamação bucal e não favorece 
o surgimento de doenças gengivais ou cárie

Não exige uso de escova especial e o fio 
dental é utilizado sem precisar de passa fio

Documentação 
padrão

Tratamento iniciado com a aplicação de todas as 
peças metálicas necessárias, bráquetes, fio metálico, 
elástico e qualquer outra peça que seja necessária

A movimentação dos dentes é feita pelas 
peças metálicas que foram colocadas

Ocorre atrito durante a fala ou mastigação

A manutenção é feita uma vez ao mês

Pode afetar a autoestima do paciente, 
que acaba ficando com vergonha até 
se acostumar com o tratamento

Possui maiores chances de provocar 
inflamação bucal, doenças gengivais ou cárie 

Exige uso de escova especial, ortodôntica, 
como também do passa fio para otimizar o 
processo de passar fio dental

x
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A alta tecnologia do aparelho invisível não é 
garantia de um fator: o comprometimento 
que o paciente terá ao longo do 
tratamento. É de extrema importância que 
o paciente use da forma correta (tire pra 
comer, higienizar ou quando necessário; até 
dormir ele precisa dormir com o aparelho), 
limpe da forma correta e o armazene com 
total zelo (sempre limpo, dentro da própria 
caixinha). No geral, é necessário usar o 
aparelho o dia todo (de 20 a 22 horas), mas 
isso só o dentista é capaz de dizer. 

Como fazer o
tratamento
dar certo
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O aparelho ortodôntico invisível é a opção mais moderna, feito para 
quem deseja alinhar os dentes e ter um sorriso mais bonito e 

saudável sem abrir mão do conforto, autoestima e praticidade do dia 
a dia. Corrigir o sorriso com discrição se tornou algo possível e 

adorado por muitas pessoas, que achavam que teriam que recorrer 
aos tratamentos convencionais de Ortodontia. 

A Mr. Clean possui a empresa OrthoAligner, que também é situada 
em Belo Horizonte, como grande parceira e fornecedora dos 

alinhadores estéticos invisíveis. Essa expertise alinhada à expertise 
da nossa equipe e ao comprometimento do paciente é garantia certa 

de sorrisão lindo e alinhado. Quem usa aparelho invisível tem uma 
rotina com mais qualidade e sorri muito mais pra vida.

Conclusão
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