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Não são poucos os brasileiros 
que têm descoberto que suas 
dores de cabeça fortes, arti-

culares, nos músculos da mastiga-
ção, além do bruxismo e do chamado 
apertamento dos dentes, nada mais 
são do que a má oclusão, em que a 
desarmonia entre as arcadas inferior 
e superior causa problemas. O trata-
mento ortodôntico inclui o famoso 
aparelho, mas nem todos estão dis-
postos não só ao formato como tam-
bém ao desconforto causado pelos 
modelos metálicos. A inovação do 
mercado é o sistema Invisalign, apa-
relho invisível que tem uma série de 
benefícios em relação ao convencio-
nal. Além de não haver qualquer li-
mitação, ele é transparente, quase 
imperceptível, e tem tecnologia que 
proporciona saber exatamente quan-
to tempo vai durar o tratamento.

Especialista no sistema Invisalign 
no Brasil, o ortodontista Pierre Cunha, 
descobriu o método em uma pós-
-graduação na Universidade Connec-
ticut, nos Estados Unidos, em 2003. 
Ficou fascinado pela alta tecnologia 
do Invisalign, que, por meio de sof-
tware chamado ClinCheck, possibilita 
ao especialista visualizar diversas op-
ções de tratamento, já que a arcada do 
cliente é escaneada em 3D. “É possível 
ver em detalhes a movimentação de 
todo o tratamento, do início ao fim”, 
diz dr. Pierre. A partir daí, são fabrica-
dos uma série de alinhadores sequen-
ciais, transparentes e customizados, 
para que os dentes se movam, grada-

tivamente, para a posição desejada. 
O ortodontista não só se espe-

cializou no sistema, como também 
passou a dar aulas sobre a que hoje é 
considerada a tecnologia mais avan-
çada em tratamentos de ortodontia. 
O Invisalign já foi utilizado por mais 
de 2 milhões de pessoas e está pre-
sente em 45 países. É um aparelho 
para todos os públicos, segundo ele, 
mas principalmente aqueles que não 
usariam modelos fixos. “É um apare-
lho extremamente confortável, que 
não altera o estilo de vida e nem ma-
chuca a boca.”

Feito em acetato, todos os alinha-
dores do Invisalign são fabricados na 
Align Technology, nos Estados Uni-
dos. Segundo Pierre Cunha, o tempo 
para início do tratamento é acelerado. 
Enquanto o ClinCheck já está pron-
to em 5 dias, o tempo de produção e 
chegada dos alinhadores – que são 
numerados – leva cerca de 20 dias. “As 
pessoas já começam a ver o resulta-
do do Invisalign entre 6 meses a 1 ano 
após o início do tratamento.” 

Serviço:
Pierre Cunha: (31) 3227-0081
www.pierrecunha.com
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Pierre Cunha: “É possível ver em detalhes todo o tratamento”

Aparelho ortodôntico quase imperceptível, o Invisalign, tem 
tecnologia que permite saber quanto tempo vai durar o tratamento
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