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No sentido de acompanhar o processo evolutivo da contemporaneidade a ortodontia tem

ambicionando um estilo minimalista, visando não só a estética e o conforto, mas também a

eficácia. Com esse propósito sugiram os tratamentos ortodônticos com alinhadores dentários

e os primeiros artigos datam da década de 40 do século passado, por Kesling. Nos últimos 10

anos popularizaram-se na rotina clínica da ortodontia, devido ao franco melhoramento das

propriedades mecânicas, pela optimização do sistema de forças dirigido tanto para a coroa

como para a raiz dentária.

Como qualquer dispositivo ortodôntico, o uso inadequado pode comprometer o aparelho

estomatognático. Na elaboração do plano de tratamento com alinhadores, o planeamento

digital e a seleção das técnicas auxiliares é crucial e pressupõem o diagnóstico minucioso,

visando a obtenção de uma oclusão funcional, objetivando a adequada coordenação entre as

arcadas.

Nesta palestra serão abordados, entre outros tópicos, a previsibilidade do planeamento

informático no tratamento da má oclusão dentária e apresentados casos refletindo a

transposição do digital para clínica.
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