
A L I N H A D O R E S  O R T O D Ô N T I C O S  

MANUAL DO PACIENTE 

 

Os Alinhadores dentários transparentes ou ALIGNERS em inglês, são sequências 

de placas especiais em poliuretano, que movimentam os dentes de acordo com 

o que foi planejado no software de setup. Por serem removíveis e transparentes 

trazem consigo muitas vantagens em relação aos aparelhos fixos tradicionais. 

Porém o sucesso final do tratamento depende muito da cooperação do 

paciente quanto ao uso correto, mínimo 20h/dia. 

Orientações para uso:  

1- Limpe bem as mãos antes e retirar ou instalar seus alinhadores. Guarde 
sempre o alinhador em estojo apropriado. Nunca embrulhe em guardanapos, 
pois esta é a causa mais comum de perda em casa ou em restaurantes. 

2 – Não guarde o aparelho no bolso ou o deixe na mochila, isto pode amassar 
ou quebrar seu o alinhador. 

3 – Não deixe o alinhador ao alcance de cachorros ou outros animais, cachorros 
normalmente mastigam e destroem o aparelho. 

4 – O alinhador deve ser utilizado à noite e não há perigo de engolir o mesmo. 
Ao acordar, confira se o aparelho está em sua boca. Se não estiver confira à sua 
volta e levante-se com cuidado para não pisar sobre o alinhador. 

5 – Retire o alinhador para fazer refeições ou lanches. Para beber não precisa 
retirar, exceto bebidas com muito corante e gosto forte, que podem impregnar 
nos alinhadores. 

6 – Limpe o alinhador com sua própria escova e creme dentais. Sem por muita 
força para não quebra-lo. Uma vez por semana deixe-o submerso em uma 
solução de agua com pastilhas efervescentes de limpeza de aparelhos bucais de 
nome comercial Corega Tabs. Veja usando o QR Code abaixo. 

7- Não ferva seu alinhador, isto irá deformá-lo e será necessário confeccionar 
um novo alinhador.  

8- Uma lixa de unha pode ser utilizada para desgastar a parte de maleável do 
alinhador, com todo cuidado, lixando levemente, caso o alinhador esteja 
machucando a gengiva ou bochechas.  



9- A colagem temporária de Attachments (acessórios de resina) em um ou mais 
dentes durante o curso do tratamento pode ser necessária par facilitar a 
retenção do alinhador e/ou a movimentação dentária. Todos Attachments serão 
removidos após o término do 

10- Não adiantar ou pular a sequência de alinhadores, sem previa autorização. A 
Negligência no uso dos alinhadores (20hs por dia) pode estender o tempo do 
tratamento e afetar a eficiência para obtenção dos resultados planejados. 

11- Alguns casos são necessários micros desgastes entre os dentes para se 
alcançar a movimentação adequada dos dentes. E nesses locais pode acumular 
alimentos temporariamente, fio dental e escovação resolvem.  

12- Cáries dentárias, doenças periodontais, e manchas permanentes podem 
ocorrer se o paciente não escovar os dentes e passar o fio dental 
adequadamente durante o tratamento.  

13- Ao longo do tratamento, a mordida/oclusão pode sofrer alteração e resultar 
algum desconforto temporário ao paciente.  

14- O uso adequado das contenções após o termino do tratamento evitará a 
Recidiva, força que os dentes tem para voltarem à aposição original. 

15 – Não espere que alguém o lembre de usar o seu alinhador. O maior 
beneficiado neste tratamento será você. Você pode utilizar um app chamado 
Trayminder para auxiliar a lembrar do uso e troca dos alinhadores. É um 
aplicativo gratuito. Baixe usando o QR Code abaixo. 

16- Utilize seus alinhadores no Mínimo de 20h/dia. Quanto mais você utilizar, 
melhor o resultado e mais rápido irá terminar seu tratamento! Um sorriso 
bonito vale muito! Aproveite esta oportunidade! 

Nielsen Vilela Massahud 
Ortodontista 
Nas selfies não se esqueça de nos marcar!  
Insta: @nielsenortodontia  
@nielsenmassahud_orto  
Face: NielsenOrtodontia  
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