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INTRODUÇÃO  
Um alinhador dentário deve ser capaz de produzir uma força ortodôntica adequada e previsível à 
promoção do movimento dentário evitando dano dos tecidos periodontais.

OBJETIVOS 
O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica narrativa sobre as características que 
influenciam o movimento dentário com alinhadores. 

RESULTADOS 
O módulo de elasticidade parece ser a característica mais importante do alinhador influenciando a sua 
retenção e intensidade da força produzida. O seu aumento promove uma libertação constante da força ao 
longo do tempo e maior retenção do alinhador. Quanto mais espesso for o alinhador maior serão as forças 
libertadas. O grau de cristalinidade do plástico influência a transparência e capacidade de absorção de 
água do alinhador, mas também a força produzida. O método de termoformação, a vácuo ou a pressão, 
do alinhador poderão também influenciar o seu ajuste e as forças que este exerce sobre os dentes. 
Durante o seu período utilização as forças oclusais que sobre este são exercidas e o seu contacto com a 
saliva promovem alterações das propriedades elásticas e dureza do alinhador levando a uma decadência 
progressiva da força libertada.  

BIBLIOGRAFIA 
1.Zhang N, Bai Y, Ding X, Zhang Y. Preparation and characterization of thermoplastic materials for invisible orthodontics. Dental Materials Journal 30(6): 954–959, 2011. 
2.Simon M, Keilig L, Schwarze  J, Jung B, Bourauel C. Forces and moments generated by removable thermoplastic aligners: Incisor torque, premolar derotation, and molar distalization. Am J Orthod and Dentofacial Orthop 145(6): 728–736, 2014. 
3. Abdallah M, Lou T, Retrouvey JM, Suri S. 20 - Biomaterials used in orthodontics: brackets, archwires, and clear aligners. In: Advanced Dental Biomaterials, Khurshid Z, Najeeb S, Zafar MS, Sefat F(ed). Woodhead Publishing: 541-579, 2019. 
4. Ciavarella D, Cianci C, Laurenziello M, Troiano G, Cillis F, Tepedino M, Montaruli G, Grassia V,  Muzio L, Pappalettere C. The Open Dentistry Journal 13 : 41-47, 2019 
5. Hahn W, Dathe H, Fialka-Fricke J, Fricke-Zech S, Zapf A, Kubein-Meesenburg D, Sadat-Khonsaria R. Influence of thermoplastic appliance thickness on the magnitude of force delivered to a maxillary central incisor during tipping. Am J Orthod and 
Dentofacial Orthop 136 (1): 12.e1-12.e7, 2009. 
6. Barone S, Paoli A, Razionale V, Savignano R. Computational design and engineering of polymeric orthodontic aligners.International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering 33:e2839, 2017. 
7. Alexandropoulos A, Al Jabbari YS, Zinelis S, Eliades T. Chemical and mechanical characteristics of contemporary thermoplastic orthodontic materials. Australian Orthodontic Journal 31(2) :165-170, 2015. 
8. Gaoa L, Wichelhausb A. Forces and moments delivered by the PET-G aligner to a maxillary central incisor for palatal tipping and intrusion. The Angle Orthodontist 87(4) : 534-541, 2017. 
9. Ryokawa H, Miyazaki Y, Fujishima A, Miyazaki T, Maki K. The mechanical properties of dental thermoplastic materials in a simulated intraoral environment. Journal Orthodontic Waves 65(2) : 64-72, 2006. 
10. Lombardo L, Martines E, Mazzanti V, Arreghini A, Mollica F, Siciliani G. Stress relaxation properties of four orthodontic aligner materials: A 24-hour in vitro study. The Angle Orthodontist 87 (1) : 11-18, 2017. 
11. Dupaix R, Boyce M. Finite strain behavior of poly(ethylene terephthalate) (PET) and poly(ethylene terephthalate)-glycol (PETG). Journal Polymer 46 (13) : 4827-4838, 2005.

MATERIAIS E MÉTODOS 
F o i e f e t u a d a u m a p e s q u i s a 
bibliográfica nas bases de dados de 
PubMed, MedLine, Google Scholar, B-
on, Scielo e Science Direct de artigos 
publicados entre 1998-2020 com 
recurso às seguintes palavras chave: 
aligners; thermoplastic materials; 
physical properties; mechanical 
properties.

CONCLUSÕES 
As forças produzidas pelos alinhadores dependem das características mecânicas e físicas do plástico, do 
seu processo de termoformação e do ambiente oral.

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 
Compreender como as propriedades e características dos materiais influenciam o comportamento 
biomecânico dos alinhadores permitirá ao ortodontista selecionar o plástico mais adequado para cada 
paciente. 


