
Como escolher o
aparelho ideal para
um sorriso perfeito?



Se você pretende dar início a um 
tratamento ortodôntico, é muito 
importante entender como
cada aparelho funciona.



Se você pretende dar início a um tratamento 
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(braquetes metálicos)

Aparelho fixo estético
(braquetes transparentes)

Aparelho Móvel
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Aparelhos Alinhadores
(Invisalign)

Tipos de aparelhos



Se você pretende dar início a um tratamento 
ortodôntico é muito importante entender
o básico de como cada tipo
de aparelho funciona.

O aparelho fixo é o mais comum e mais famoso. É composto por bandas, fios e/ou 
braquetes. Os dentes são puxados, movendo-se gradualmente em direção à posição 
correta. Ele não permite a remoção pelo próprio usuário. O tratamento não depende 
muito do paciente para obter resultados efetivos, mas requer manutenção periódica.

Com este aparelho os movimentos dos dentes são precisos, porém exige um cuidado 
muito maior na sua higienização. Não é confortável. A modernidade o tornou menos 
incômodo, mas ainda é doloroso.

É a opção mais acessível e funciona, por isso ainda é muito utilizado.

Aparelho Fixo (braquetes metálicos)
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Se você pretende dar início a um tratamento 
ortodôntico é muito importante entender
o básico de como cada tipo
de aparelho funciona.

Possui a mesma função que o aparelho de metal: corrigir dentes tortos e 
desalinhados. Porém, esse modelo é feito de materiais transparentes, mantendo 
assim uma melhor estética quando comparado ao metálico. Os braquetes são feitos, 
em geral, de policarbonato, porcelana ou safira. Além de super discreto, eles não 
desgastam e proporcionam mais segurança e beleza ao sorriso do paciente.

A procura por esse tipo aumenta constantemente. É uma excelente opção para quem 
quer e precisa corrigir a má formação sem deixar de lado a estética e a aparência. 

Não é confortável, mas esteticamente é mais discreto que o fixo convencional.

Aparelho Fixo Estético (braquetes transparentes)
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Se você pretende dar início a um tratamento 
ortodôntico é muito importante entender
o básico de como cada tipo
de aparelho funciona.

Indicado para crianças com ou sem dentição definitiva. Em geral, até uns 12 anos de 
idade é aconselhável esse tipo de aparelho. Explicando de uma forma bem simples, o 
aparelho móvel tem a função de manter os dentes na posição certa, por isso, ele é 
indicado após a retirada do aparelho fixo para conter o desalinhamento dos dentes. 

Mesmo que seja móvel, seu uso deve ser constante. Deixar de usá-lo regularmente 
pode prejudicar todo o resultado do tratamento. Não é um aparelho de ínicio de 
tratamento, mas importante para garantir o final e o resultado perpétuo.

Aparelho Móvel

https://www.facebook.com/drfabianochaves/


Se você pretende dar início a um tratamento 
ortodôntico é muito importante entender
o básico de como cada tipo
de aparelho funciona.

Talvez você não conheça, mas o expansor palatino também é um tipo de aparelho. O 
modelo promove um ganho transversal na largura do palato (céu da boca) sendo 
indicado em jovens para corrigir mordidas cruzadas, ou seja, quando a região 
posterior do arco superior estão estreitos em relação ao inferior, além de ganho de 
espaço para dentes anteriores apinhados.

Recomenda-se ao pais iniciarem o tratamento em seus filhos o quanto antes, pois 
assim é mais rápido para obter resultados satisfatórios. Isto não impede que adultos 
também se beneficiem, além de ganhos estéticos, porém em certos casos é 
necessária intervenção cirúrgica. 

Expansor Palatino
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Se você pretende dar início a um tratamento 
ortodôntico é muito importante entender
o básico de como cada tipo
de aparelho funciona.

O aparelho lingual costuma ser o mais indicado em casos mais simples. Também é 
considerado um aparelho da ortodontia invisível, já que os braquetes são colados na 
parte interna dos dentes, ficando em contato com a língua, ou seja, os dentes 
escondem o uso do acessório.

Sua funcionalidade é a mesma de um aparelho fixo. Além do ganho estético, o 
modelo é indicado para praticantes de esportes de maior contato, evitando traumas 
entre o local de impacto e o aparelho.

Aparelho Lingual
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Se você pretende dar início a um tratamento 
ortodôntico é muito importante entender
o básico de como cada tipo
de aparelho funciona.

Os alinhadores são quase invisíveis, bastante sofisticados e feitos sob medida. São 
produzidos através de softwares que permitem visualizar os planejamentos e 
resultados pretendidos. Os alinhadores promovem um tratamento mais higiênico, 
estético, com menos dores, mais rápido e com resultados efetivos.

Estes também são uma boa opção para as pessoas que apresentaram alguma 
rejeição relacionada ao metal, mais especificamente ao níquel que existe nos 
aparelhos metálicos, provocando inflamação excessiva na gengiva. 

Para quem busca corrigir o sorriso sem impactar na estética bucal, os alinhadores são 
a opção mais indicada, pois são super discretos. Não são todos os profissionais que 
trabalham com esta tecnologia. O dentista deve possuir a qualificação e licença 
Invisalign para conduzir este tipo de tratamento.

Aparelhos Alinhadores
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