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RESUMO

A Ortodontia Lingual é uma técnica que se destaca dentro do contexto de um crescimento 
pela demanda por aparelhos estéticos, hoje representada principalmente pelo boom dos 
alinhadores transparentes. Indicados para qualquer tipo de maloclusão, os aparelhos linguais 
mais recentes agregam a personalização por meio da tecnologia CAD-CAM. Este artigo revisa 
cinco dos pontos principais que analisam a viabilidade do exercício da Ortodontia Lingual CA-
D-CAM na clínica privada, na atualidade. As conclusões apontam que o uso do CAD-CAM na 
personalização dos aparelhos ortodônticos é uma realidade atual. A assimilação da Ortodontia 
Lingual pela maioria dos clínicos também é uma tendência e depende de uma mudança de 
atitude profissional diante da demanda crescente por aparelhos estéticos

Descritores: Tecnologia, estética dental, Ortodontia Lingual.

ABSTRACT

Lingual Orthodontics is a technique that stands out in the context of aesthetics applian-
ces demand growth, represented today mainly by the clear aligners boom. Lingual appliances 
are indicated for any kind of malocclusion and, more recently, they  include the CAD-CAM 
technology personalization. This paper reviews five of the main points that analyze CAD-CAM 
Lingual Orthodontics viability in private clinic nowadays. The conclusions indicate that the use 
of CAD-CAM in orthodontic appliances personalization is currently a reality. Lingual Orthodon-
tics assimilation for most of the clinicians is also a tendency and depends of a change in the 
professional behavior due to the increasing demand for aesthetic appliances.

Descriptors: Technology, dental aesthetics, Lingual Orthodontics.
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INTRODUÇÃO

Um dos grandes desafios no exercício da Or-
todontia atual está em encontrar um caminho de 
tratamento que associe efetividade, praticidade 
clínica e, ao mesmo tempo, atenda diretamente aos 
anseios dos pacientes. Neste sentido, existe uma 
nítida percepção de que um dos fatores que mais 
influencia na escolha dos aparelhos ortodônticos 
para os pacientes adultos está na condição estética 
oferecida durante o tratamento. Alguns estudos 
confirmaram que os pacientes adultos realmente se 
importam com a aparência metálica dos aparelhos 
e estão menos propensos a aceitar as propostas de 
tratamentos que poderão prejudicar sua estética23,30. 
Em países desenvolvidos, um trabalho concluiu que 
a rejeição ao tratamento com aparelhos “visíveis” 
chega a 33% dos sujeitos interrogados6. Acompa-
nhando essa tendência, intensas campanhas de 
marketing têm sido realizadas pelos fabricantes de 
vários sistemas de alinhadores removíveis transpa-
rentes7. Entretanto a literatura ainda questiona a 
aplicabilidade dos alinhadores para o tratamento 
de todo tipo de maloclusão. Uma pesquisa16 reve-
lou que a precisão média de movimento dentário 
realizado com Invisalign (Align Technology, Estados 
Unidos) é de apenas 41%.

Nos próximos anos, as pesquisas e as expe-
riências clínicas vão poder equacionar com maior 
propriedade as indicações e limitações dos alinha-
dores ortodônticos removíveis. O fato é que esse 
tipo de tratamento tem ditado uma nova onda, 
que caminha para o crescimento exponencial da 
popularidade da chamada “Ortodontia Invisível”. 
Na chancela do destaque aberto pelos alinhadores 
transparentes, pelo menos nos nossos tempos, o 
aparelho que mais atende aos requisitos estéticos e, 
ao mesmo tempo, fornece controle tridimensional 
completo para corrigir qualquer tipo de má oclusão 
é o aparelho lingual fixo22.

Por outro lado, os profissionais aptos a ofere-
cerem a Técnica Lingual ainda são poucos, princi-
palmente, no lado Ocidental do planeta. As razões 
para esse distanciamento são muitas, a começar 
pelo trauma deixado pelo início conturbado dessa 
técnica nos Estados Unidos, há mais de 40 anos, 
quando muitas dificuldades foram descritas e a 
técnica entrou em total descrédito. Depois, os méto-
dos laboratoriais de personalização das prescrições 
baseadas em setups manuais não se mostraram 

tecnicamente muito simples e representaram uma 
das maiores desmotivações para os profissionais 
ingressarem na Ortodontia Lingual8.  

Os tempos mudaram e a tecnologia CAD-CAM 
(Computer-Aided Design/Computer Aided Manu-
facturing) ingressou na Ortodontia na produção 
dos aparelhos com toda força nos últimos tem-
pos. Entretanto, ainda nos dias de hoje, a Internet 
oferece fontes consideradas “pobres”21 e muita 
descrença ainda persiste a respeito da prática da 
Técnica Lingual18, mesmo diante desse novo pano-
rama que se abriu. 

Este artigo tem como objetivo debater cinco 
aspectos que descrevem a Ortodontia Lingual de 
nossos tempos, defrontando-os com as expectativas 
dos clínicos e dos pacientes. 

Distribuição de Profissionais Praticantes de O.L.
Estudos demonstraram que a distribuição 

de Ortodontistas Linguais é desigual ao redor do 
mundo. Na República da Irlanda, 10% dos profis-
sionais revelaram que utilizam aparelhos linguais 
em seus pacientes19 rotineiramente. Algo similar 
acontece nos Estados Unidos, onde o interesse 
pela técnica atinge 10,87% dos residentes em Or-
todontia.  Esse número sobe para 28%, na Arábia 
Saudita2. No Reino Unido, 16,1% dos Ortodontistas 
praticam O.L.9, na Austrália11, 25% e na Índia, de 248 
pesquisados, impressionantes 70% dos profissionais 
disseram que utilizam a Técnica Lingual em seus 
pacientes1. Não foram encontradas referências que 
pudessem indicar a parcela de ortodontistas que 
utiliza O.L. nos países da América Latina. Nos países 
que se sobressaem no número de especialistas em 
Ortodontia, como no Brasil (que possui ao redor 
de 27.000 especialistas), tendo como base os Con-
gressos e eventos específicos realizados no país ao 
longo dos últimos anos, não é arriscado afirmar que 
menos de 4% dos profissionais ofereçam a Técnica 
Lingual a seus pacientes.

O mercado conclama por estética e está impul-
sionado pelo marketing intensivo das empresas que 
fabricam alinhadores transparentes. As limitações 
dos tratamentos com alinhadores transparentes 
poderão carregar consigo uma provável frustração, 
tanto aos profissionais, quanto aos pacientes.  É aí 
que surge uma lacuna em que a Técnica Lingual en-
tra como uma solução. Nesse sentido, é interessante 
ouvir as palavras de um especialista em mercado10: 
“é preciso cultivar a percepção de oportunidades, 
a previsão dos movimentos dos concorrentes e a 
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tomada de decisões baseadas nos fatos, sejam eles 
comportamentos reais de clientes e concorrentes ou 
informações que apontem para as oportunidades”. 

O exercício da O.L. representa uma oportunidade 
de diferenciação profissional. Essa é uma das poucas 
subespecialidades da Odontologia que ainda carece 
de profissionais capacitados. A baixa disponibilidade 
de profissionais abre precedentes para o destaque 
daqueles que praticam a O.L. frente à concorrência. 

Serviço de Laboratório: Manual X CAD-CAM 
Como mencionado, uma fase de laboratório 

que precede à colagem de bráquetes linguais sem-
pre foi um dos motivos que afastou os profissionais 
da prática da Técnica lingual. Ficou estandardizado 
que a fase laboratorial era essencial para, entre 
outros, suprir as deficiências mecânicas dos apare-
lhos  pré-fabricados14, o que parece uma situação 

um tanto inusitada. Essa expressão exteriorizou um 
problema pouco comum no meio odontológico: 
aquele em que os materiais comercializados eram 
deficientes e em que os ortodontistas deveriam ser 
os responsáveis pela eventual “correção” desses 
problemas, em laboratório. 

Como também já mencionado, máquinas e 
sistemas de laboratório que demandavam serviços 
de confecção de setups manuais prevaleceram du-
rante várias décadas como métodos principais de 
personalização das bases dos bráquetes, formando 
pads compensatórios em resina composta. Métodos 
laboratoriais simplificados também foram viabiliza-
dos, mas uma certa habilidade adicional por parte do 
profissional no manejo de arcos se faria necessária 
(Fig. 1 a 12). De uma maneira ou de outra, poucos 
ortodontistas não se sentiram seguros a ponto de 
oferecerem a Técnica Lingual em seus consultórios.

1 2 3
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Figuras 1-12 - Caso clínico de uma correção de maloclusão Classe III tratada com Ortodontia Lingual, em que foi utilizada uma fase la-
boratorial simplificada, sem pads compensatórios em resina. As figuras 1 a 5 demonstram o estado inicial. O aparelho lingual foi montado 
diretamente nos modelos de maloclusão e transferido ao paciente por um meio de processo de colagem indireta3. As individualizações foram 
realizadas por meio de dobras nos arcos (Figuras 6 e 7). A fotografias 8 a 12 demonstram o resultado de tratamento.  

Todos os métodos de laboratório se mostra-
riam eficientes em mãos habilidosas, mas, atual-
mente, é praticamente uma unanimidade entre 
os autores, a afirmação de que a qualidade da 
personalização dos aparelhos linguais é superior, 
quando a tecnologia CAD-CAM é empregada15. 
A maior vantagem do emprego da CAD-CAM na 
Ortodontia está na individualização do aparelho26, 
possibilitando uma prescrição personalizada e ili-
mitada a cada paciente. 

A Técnica Lingual com tecnologia CAD-CAM 
foi introduzida na Ortodontia Lingual em 1998 por 

Wiechmann, que usou uma configuração de destino, 
para facilitar o posicionamento individualizado dos 
bráquetes linguais26,27. Em seu sistema, as compen-
sações das diferenças da face lingual foram feitas 
em um arco lingual individualizado e fabricado por 
um robô. Esse sistema lingual ficou conhecido como 
Incognito (3MUnitek, Estados Unidos). Harmony 
Lingual System (American Orthodontics, França) 
e E-braces (Guangzhou Riton Biomaterial, China) 
são exemplos que também agregaram à tecnologia 
CAD-CAM na produção de seus sistemas linguais, 
entre outros figuras 13-18.

8 9 10

11 12
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Perfil Comportamental e Adaptação do Paciente 
ao Aparelho Lingual

É esperado que o paciente que escolhe um mé-
todo de “Ortodontia Invisível” tenha um comporta-
mento diferente daquele que não se importa com a apa-
rência do aparelho. Sabe-se que pacientes ortodônticos 
linguais exibem mais características perfeccionistas do 
que pacientes que escolhem tratamento ortodôntico 
convencional5. Associa-se a esse comportamento o 

fato de que os aparelhos ortodônticos linguais não exi-
bem as interferências visuais do aparelho fixo comum 
(Fig.19). Essa é uma grande vantagem para o paciente 
(a estética), que também pode ser considerada uma 
desvantagem para o ortodontista: sem a cobertura 
usual dos aparelhos fixos labiais, toda movimentação 
deve seguir um passo calculado, que será claramente 
visualizado e que repercute diretamente no grau de 
exigência do paciente ortodôntico3.

Figuras 13-18 - Fluxo digital de um aparelho lingual personalizado por 
tecnologia CAD-CAM (Octopus L, Aditek, Brasil). Na Figura 13 pode 
ser visto o estado inicial de maloclusão a partir de um escaneamento 
intraoral de um paciente, na Figura 14, a simulação de tratamento em 
um setup, em 15 e 16, os bráquetes posicionados nos modelos virtu-
ais, no modelo impresso (Figura 17) e, posteriormente, com o aparelho 
lingual transferido e posicionado no paciente, em fase de nivelamento 
e alinhamento iniciais (Figura 18).
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Figura 19 (A-C) - Foto de tratamento ortodôntico lingual, com movimento ativo de distalização em execução: pacientes que elegem “aparelhos 
invisíveis” possuem comportamento mais exigente e toda movimentação deve seguir no sentido de se evitar qualquer prejuízo à estética do sorriso.  

Vale aqui utilizar sistemas de alta precisão 
e nesse quesito, como citado anteriormente, a 
tecnologia CAD-CAM novamente sobressai-se 
em comparação aos antigos métodos de posi-
cionamento de bráquetes e planejamento em 
Ortodontia Lingual.

Muito se tem questionado a respeito da adap-
tação dos pacientes aos aparelhos linguais. Um 
trabalho demonstrou que haveria uma significa-
tiva redução da necessidade de tempo de adapta-
ção nos casos de aparelhos linguais customizados 

digitalmente em comparação aos antigos bráquetes 
preparados em laboratórios convencionais25.

Comparando-se aparelhos fixos vestibulares 
e linguais não foram observadas diferenças signi-
ficativas nas classificações globais de dor durante 
o tratamento entre os pacientes. Para ambos os 
grupos, a dor diminuiu ao longo do período de 
observação. Como esperado, indivíduos com apa-
relhos linguais experimentaram mais dor na língua, 
enquanto aqueles tratados com aparelhos labiais 
apresentaram mais dor nos lábios e nas bochechas29. 

A

B C
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De qualquer maneira é importante estar atento 
aos pacientes que possuem relações retrusivas de 
maxila e mandíbula. Um trabalho revelou que esse 
seria um grupo de maior dificuldade para adaptação 
ao aparelho lingual, o que poderia ser explicado 
pela restrição de espaço intrabucal para a língua28.

Domínio Biomecânico
A literatura está repleta de trabalhos que de-

monstram a viabilidade da utilização da O.L. em 
qualquer tipo de maloclusão12,17,24. Isso vem sendo 
evidenciado desde a introdução da técnica, há quase 

50 anos e os principais problemas relacionados 
ao domínio biomecânico, especialmente aqueles 
relacionados à distância interbráquetes reduzida, 
são bem estudados. Para esse último, as soluções 
estariam no uso de fios superelásticos, de colagem 
progressiva de bráquetes3 e, mais recentemente, 
bráquetes autoligados, que integram flexibilidade 
maior aos clipes, estão em estudo. A associação 
entre os novos clipes e fios flexíveis incorporarão 
níveis de força leves com mínima fricção13, proprie-
dade particularmente interessante para distâncias 
interbráquetes reduzidas figuras 20 e 21.

Uma pergunta permanece ainda sem resposta: 
em que proporção as novas gerações de aparelhos 
linguais CAD-CAM virão, de fato, influenciar a acei-
tação da O.L. pelos ortodontistas? As prerrogativas 
são as melhores possíveis, visto que as ferramentas 
virtuais facilitam significativamente a comparação 
de soluções possíveis, melhoram sobremaneira o 
posicionamento dos bráquetes (por conseguinte, 
seu grau de precisão) e a personalização digital da 
prescrição abre as portas para infindáveis possibi-
lidades de tratamentos. Ainda assim o crescimento 
da técnica depende de uma mudança de atitude 
do profissional.

Obviamente, a contribuição da associação das 
últimas descobertas da especialidade, na medida 
em que facilitarão o domínio biomecânico, tam-
bém vão influenciar o contexto do crescimento 
da Técnica Lingual. Somente para exemplificar, os               
mini-implantes extra-alveolares são especialmente 
indicados em associação com aparelhos linguais, 
já que seu aspecto estético é favorável e podem 
contribuir com o controle de ancoragem da mesma 
maneira que os aparelhos fixos convencionais. A 
utilização da aplicação da toxina botulínica, para 
o controle de contrações musculares excessivas 

Figuras 20 e 21 - Clipe em Niti em desenvolvimento13 (Octopus Lingual Braces – Aditek do Brasil). A ideia desse sistema de ligação está em criar 
deflexão adicional no sistema lingual, propriedade imprescindível, onde a distância interbráquetes é considerada uma dificuldade mecânica.

durante a O.L., facilita a biomecânica e já foi tam-
bém estudada4.

Custos do Tratamento
Muitos profissionais consideram que os custos 

operacionais da aplicação de técnicas mais sofis-
ticadas estariam fora da realidade de aquisição 
pelos seus pacientes. Em parte, essa percepção é 
verdadeira: os pacientes parecem ter dificuldade de 
reconhecer o grau de investimento que demanda 
um tratamento ortodôntico com aparelhos mais so-
fisticados.  Para que se tenha uma ideia, um estudo 
confirmou a tendência de que as pessoas adultas 
prefeririam os tratamentos linguais e alinhadores 
aos aparelhos tradicionais vestibulares17. Entretanto 
esses mesmos sujeitos revelaram que estariam 
dispostos a pagar por essas terapias estéticas, em 
média, apenas US$ 610,00 (seiscentos e dez dólares 
americanos) a mais em comparação aos aparelhos 
vestibulares tradicionais23. 

Antigamente, os métodos laboratoriais ba-
seados em setups manuais necessitavam de mão-
-de-obra muito especializada, grande precisão em 
cada passo e, apesar de serem mais econômicos 
do ponto de vista material, por não requererem 

20 21
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equipamento especializado, eram mais caros do 
ponto de vista horas/trabalho3. O CAD-CAM ainda é 
considerado uma tecnologia relativamente recente 
e traz consigo algumas desvantagens com a difi-
culdade de aquisição de imagens digitalizadas das 
arcadas e um custo mais alto em comparação com 
sistemas tradicionais de fabricação de bráquetes. 
Em algum tempo, essa tecnologia vai encontrar 
mais seguidores, na medida em que os principais 
problemas possam ser resolvidos. Por exemplo, 
modelos de gesso físico ou moldagens podem ser 
usados para se obter as imagens das arcadas em 
scanners de mesa, naqueles locais onde os scanners 
intraorais ainda não chegaram. As tecnologias que 
abordam a fabricação dos bráquetes personalizados 
com características de uma produção em série, 
com consequente redução de custos e do tempo 
de fabricação, em breve estarão disponíveis. 

CONCLUSÕES

Uma eficiente utilização de sistemas de pro-
dução de bráquetes linguais por             CAD-CAM 
vai requerer a coalescência entre tecnologia, via-
bilidade de trabalho e, principalmente, com uma 
mudança de comportamento profissional. Pela 
relativa precocidade da inovação, essa tecnologia 
ainda está sendo assimilada pela indústria e pelos 
ortodontistas. Já é seguro dizer que a tecnologia 
CAD-CAM, pelos resultados demonstrados até o 
momento, impulsionando o desenvolvimento dos 
aparelhos personalizados, ditarão os parâmetros 
da Ortodontia dos novos tempos.  
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