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Riscos potenciais dos alinhadores ortodônticos: 

Como em outros tipos de tratamentos ortodônticos, os alinhadores podem 

conter alguns dos riscos potenciais descritos abaixo: 

• O tempo de tratamento poderá exceder as estimativas. Baixa colaboração e 

comprometimento em relação às instruções do vosso Médico Dentista, como 

por exemplo: usar os alinhadores menos de 22 horas por dia, falta de consultas 

de acompanhamento, crescimento ósseo excessivo, má higiene oral e 

alinhadores danificados ou perdidos podem prolongar o tempo de tratamento, 

aumentar o custo do tratamento e poderá alterar a qualidade dos resultados 

finais. 

• Dentes de formato incomum também podem prolongar o tempo de tratamento 

e afetar os resultados. Por exemplo, coroas clínicas curtas podem causar 

problemas de retenção do alinhador e retardar ou impedir o movimento dos 

dentes. 

• A cárie dentária, a doença periodontal, a descalcificação (marcas permanentes 

nos dentes) ou a inflamação das gengivas podem ocorrer se a higiene oral e a 

manutenção preventiva não são mantidas, seja com alinhadores ou não. 

• Feridas e irritação do tecido mole da boca (gengivas, bochechas, língua e 

lábios) são possíveis, mas raramente ocorrem devido ao uso de alinhadores. 
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• Inicialmente, os alinhadores podem afetar temporariamente a sua fala. Os 

pacientes geralmente se adaptam rapidamente ao uso de alinhadores e é raro 

que a fala seja prejudicada por um longo período de tempo. 

• Ao usar alinhadores, você pode experimentar um aumento temporário na 

salivação ou ressecamento da boca. Certos medicamentos podem aumentar isso. 

• Pode ser necessário colocar temporariamente nos dentes attachments 

(pequenas saliências de resina) para auxiliar nos movimentos ortodônticos mais 

difíceis. Quando não estiver usando esses attachments poderão ser sentidos 

desconfortáveis na boca. 

• Em casos de apinhamento, pode ser necessário criar espaço para permitir o 

movimento dos dentes através de desgaste interproximal de alguns dentes 

(reduzindo a espessura do esmalte de um dente). 

• Quaisquer medicamentos que esteja tomando e sua condição médica geral 

podem afetar seu tratamento ortodôntico. Relate sempre ao vosso Médico 

Dentista. 

• Embora incomum, reações alérgicas ao material usado durante o tratamento 

podem ocorrer. Se você acredita que está passando por um reacção, informe o 

vosso Médico Dentista imediatamente. 

• A sensibilidade dentária e a sensibilidade da boca podem ocorrer durante o 

tratamento - especialmente ao avançar de um alinhador para o seguinte 

(Avançar as etapas do tratamento). 
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• Os ossos e gengivas, que suportam os dentes, podem ser afetados pelo uso de 

alinhadores. Em alguns casos, sua saúde pode ser prejudicada ou piorada. 

• A cirurgia oral pode ser necessária para corrigir o apinhamento excessivo ou 

desequilíbrios mandibulares graves e pré-existentes. Todos os riscos de cirurgia 

oral, como aqueles associados com anestesia e cicatrização adequada, devem ser 

considerados antes do tratamento. 

• O uso de alinhadores pode agravar os dentes - previamente traumatizados ou 

não. Embora seja uma ocorrência rara, esses dentes podem exigir tratamento 

dentário, como tratamento endodôntico ou outro tratamento restaurador, a vida 

útil dos dentes pode ser encurtada, ou os dentes podem ser perdidos 

completamente. 

• As restaurações dentárias existentes, como coroas e pontes, podem ser 

afetadas pelo uso de alinhadores. Eles podem se desalojar e exigir re-cimentação 

ou, em alguns casos, substituição. Antes de quaisquer restaurações dentárias 

serem substituídas ou adicionadas, consulte vosso Médico Dentista se poderá 

afetar os alinhadores; 

• Os dentes podem supra-erupcionar / extruir (sair das gengivas mais do que os 

outros dentes) se não estiverem parcialmente cobertos pelo alinhador. 

• A reabsorção da raiz (encurtamento) pode ocorrer durante qualquer tipo de 

tratamento ortodôntico, incluindo alinhadores. Raízes encurtadas não são 
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desvantagem em condições saudáveis. Em casos raros, a reabsorção radicular 

poderá resultar em perda de dentes. 

• Em casos de apinhamento severo ou múltiplos dentes ausentes, é mais 

provável que o alinhador possa quebrar. Contacte o vosso Médico Dentista 

assim que possível. 

• Como os aparelhos ortodônticos são usados na boca, acidentalmente engolir 

ou aspirar - no todo ou em parte - o alinhador, pode ocorrer. 

• Embora raros, podem ocorrer problemas na articulação da mandíbula, 

causando dor nas articulações, desconforto, dores de cabeça ou problemas no 

ouvido. Informe o vosso Médico Dentista de quaisquer desses problemas 

imediatamente. 

• Alinhadores desgastados de sua sequência pretendida podem atrasar os 

resultados do tratamento e resultar em complicações, incluindo (mas não se 

limitando a) desconforto do paciente. Use sempre alinhadores na ordem 

especificada pelo vosso Médico Dentista. 

• Em alguns casos, um “triângulo preto” de tecido gengival ausente pode ser 

visível abaixo do contato interproximal quando os dentes são movimentados e 

sobrepostos por um longo período de tempo. 

• Poderá haver recidiva se o uso adequado da contenção e as instruções do vosso 

Médico Dentista não forem seguidas, após a finalização do tratamento 

ortodôntico. 
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• Um tratamento com resultado final bem sucedido não pode ser garantido. 

Depois que os alinhadores finais planeados forem enviados, alguns casos podem 

exigir 

refinamento com alinhadores adicionais, técnicas ortodônticas tradicionais e / 

ou procedimentos cosméticos como coroas ou facetas para atingir resultados 

ideais. Pode haver custos adicionais se você precisar de tais procedimentos. Siga 

sempre as instruções de uso (incluído com cada pacote de alinhador) para 

melhores resultados. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do Paciente 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do paciente ou pai / guardião (se o paciente for menor) 

 

 

Assinatura do Médico Dentista 

 

Local:     Data:   /    /       .  Horário: 

 

 


