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RESUMO 
 

 

Santos RF. Previsibilidade da movimentação ortodôntica com alinhadores e 
metodologia para mensuração do posicionamento dentário em modelos digitais 
[tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. 
Versão Corrigida. 

 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a previsibilidade da movimentação 

ortodôntica com alinhadores, além de desenvolver um método e verificar a sua 

validade e reprodutibilidade para mensuração da inclinação, angulação e rotação 

dentárias em modelos digitais. Trata-se de um estudo observacional prospectivo 

com amostra por conveniência. Foram incluídos os modelos digitais de 14 pacientes 

(n= 386 dentes) submetidos a tratamento com alinhadores tipo Invisalign®. O estudo 

foi realizado em duas fases. Na primeira,  foi desenvolvido e validado o método e, na 

segunda, realizada a aplicação desse para mensuração dos movimentos planejados 

e dos efetivamente alcançados no tratamento. O método foi desenvolvido por meio 

da marcação de pontos no programa Geomagic e realização de cálculos 

trigonométricos em aplicações desenvolvidas em Python 2.7. As variações de 

rotação, inclinação e angulação entre os modelos inicial e final planejado (estimativa 

de resultado final do tratamento gerada pelo software ClinCheck) foram calculadas. 

A validade foi testada pela verificação da concordância entre esses valores e os 

disponíveis na tabela de movimentos fornecida pelo Invisalign. A reprodutibilidade 

intraexaminador foi acessada pela remarcação de 50% dos modelos após intervalo 

de um mês. Na segunda fase do estudo, foram avaliados o grau de confiabilidade e 

de concordância entre os movimentos planejados (variação entre os modelos final 

planejado e inicial) e os efetivamente alcançados (variação entre os modelos final 

real e inicial) para estimativa da previsibilidade. Os resultados da primeira fase 

demonstraram excelentes valores de ICC (r   ,   e limites de concord ncia estreitos 

e com discrep ncias clinicamente aceit veis   3   quando mensuradas a rotação de 

todos os dentes (exceto caninos superiores) e a inclinação de pré-molares e 

molares. Os cálculos da inclinação de caninos e incisivos e da angulação de todos 

os dentes apresentaram limites de concordância mais amplos. A reprodutibilidade foi 

alta para todos os movimentos (ICC 0,98 e discrepância <1°). Os resultados da 



segunda fase (n=12 pacientes, 328 dentes) demonstraram que as concordâncias 

mais baixas, entre o planejado e o ocorrido, foram obtidas tanto para a rotação dos 

caninos no arco superior (-3,24°–13,54°) e pré-molares no inferior (-5,91°–13,33°), 

como para a inclinação dos primeiros e segundos molares em ambos os arcos, e 

para a angulação dos segundos molares no arco superior. Pôde-se concluir que o 

método foi desenvolvido conforme proposto e apresentou alta reprodutibilidade para 

mensuração dos três tipos de movimento estudados. Mostrou-se válido para 

mensurar a rotação de todos os dentes, com exceção dos caninos superiores, e a 

inclinação de pré-molares e molares. Apresentou validade limitada para medir a 

inclinação de dentes anteriores e angulação de todos os dentes. A previsibilidade do 

tratamento com alinhadores Invisalign® para os três movimentos variou entre alta, 

moderada e baixa. A inclinação e a angulação são mais difíceis de se expressarem 

nas regiões de extremidades do arco, e a rotação de ocorrer em caninos e pré-

molares.  

 

 

Palavras-chave: Modelos dentários. Técnica de movimentação dentária. Rotação. 

Ortodontia corretiva. Aparelhos ortodônticos removíveis. 

 



ABSTRACT 

 

 

Santos RF. Predictability of orthodontic movement with aligners and methodology for 
measuring dental positioning in digital models [thesis]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida.  

 

 

The aim in the present study was to evaluate the predictability of orthodontic 

movement with aligners, and, besides, to develop and verify the validity and reliability 

of a method for measuring dental inclination, angulation and rotation in digital 

models. This is a prospective observational study with a convenience sample. Digital 

models of 14 patients (n = 386 teeth) undergoing treatment with Invisalign® were 

included. The study was conducted in two phases. In the first, there was the 

development and validation of the method and, in the second, its application to 

calculate the planned movements and those effectively achieved in the treatment. 

The method was developed using point marking in Geomagic software and 

trigonometric calculations in applications developed in Python 2.7. The variations in 

rotation, inclination and angulation between the initial and final planned models 

(estimate of final treatment result generated by the ClinCheck® software) were 

calculated. The intra-examiner reliability was accessed by remarking 50% of the 

models after an interval of one month. In the second phase of the study, the degree 

of agreement between the planned movements (variation between the final planned 

and initial models) and those actually achieved (variation between the final real and 

initial models) were evaluated to estimate the predictability. The results of the first 

phase demonstrated excellent ICC values (r >0.9) and narrow limits of agreement 

with clinically acceptable discrepancies   3  degrees , which were obtained by the 

method for calculating the rotation of all teeth (except upper canines), and premolar 

and molar inclination. Calculations of canine and incisor inclination and angulation of 

all teeth presented broader limits of agreement. Reliability was quite high for all 

movements (ICC  0.98 and discrepancy <1 °). The results of the second phase (12 

patients, 328 teeth) showed that the worst agreement between planned and actual 

movement were obtained for canine rotation in the upper arch (-3.24°–13.54°) and 

lower premolars (-5.91°–13.33°), for inclination of the first and second molars in both 

arches, and for angulation of the second molars in the upper arch. It could be 



concluded that the method was developed as proposed and presented high reliability 

for measuring the three types of movement studied. It proved to be valid for 

measuring the rotation of all teeth, with the exception of upper canines, and 

inclination of premolars and molars. The method has limited validity for measuring 

the inclination of anterior teeth and angulation of all teeth. The predictability of 

treatment with Invisalign  aligners for the three types of movement ranged from 

high to low. Inclination and angulation are more difficult to occur in the posterior 

segments of the arch, and rotations in canines and premolars. 

 
 

Keywords: Dental models. Tooth movement techniques. Rotation. Orthodontics, 

corrective. Orthodontic appliances, removable. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A crescente demanda por tratamentos ortodônticos em adultos disseminou a 

utilização dos alinhadores (AL) como uma alternativa estética aos tradicionais 

bráquetes e fios. Em 1999, a Align Technology (Santa Clara, Califórnia) lançou no 

mercado o primeiro sistema de alinhadores suportado por tecnologia 

computadorizada, o Invisalign. 

Esse sistema, assim como os demais alinhadores, utiliza a tecnologia 

CAD/CAM (Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing). A partir do 

planejamento proposto, um setup é construído sobre o modelo inicial e placas são 

confeccionadas para movimentação sequencial de dentes até a posição planejada.  

No entanto, nem sempre a quantidade de movimento planejada é aquela que 

de fato acontece. O conhecimento de quais movimentos são mais previsíveis e em 

quais dentes eles ocorrem com maior acurácia é extremamente relevante. Dessa 

forma, avaliações longitudinais do posicionamento dentário são importantes tanto 

clínica como cientificamente. Alguns estudos mediram a inclinação e a angulação 

dos dentes usando modelos de gesso ou digital de forma transversal (1-4) com a 

avaliação longitudinal restrita ao uso de exames radiográficos. 

Huanca Ghislanzoni et al. (2) e Lombardo et al. (5) descreveram 

recentemente a possibilidade se obter o posicionamento dentário em modelos 

digitais por meio de trigonometria. A ideia parece ser uma opção viável, mas essas 

metodologias carecem de melhoramentos e de validação. Os objetivos do presente 

estudo foram: (1) desenvolver um método para medir longitudinalmente a rotação, 

inclinação e angulação dos dentes nos modelos digitais, (2) validar o método 

desenvolvido, e (3) avaliar a previsibilidade do tratamento com alinhadores 

Invisalign®. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

 

Embora o tratamento com alinhadores envolvendo recursos computacionais 

seja algo relativamente novo, a ideia de construir aparelhos removíveis sobre setups 

para movimentação de dentes já vem sendo utilizada há alguns anos. Em 1945, 

antes mesmo de a colagem ortodôntica se tornar rotina na prática clínica, Kesling (6) 

desenvolveu o “Tooth-positioning appliance”, dispositivo utilizado após o término da 

Ortodontia convencional fixa com o objetivo de corrigir pequenos defeitos e fechar 

espaços provocados pelo uso das bandas. Esse aparelho era confeccionado em 

borracha sobre o setup do paciente. Apesar de Kesling utilizar o “Tooth-positioning” 

para refinamento, ele afirmava que quantidades maiores de movimento poderiam ser 

conseguidas desde que modificações sequenciais fossem realizadas à medida que o 

tratamento progredisse. Naquela época, essa técnica não era nada prática, uma vez 

que todo o processo precisava ser manualmente realizado. 

Em 1971, Ponitz (7) demonstrou como confeccionar contenções estéticas 

 “invisible retainers”  em plastificadoras à v cuo e como realizar pequenos 

movimentos ao alterar a posição de um dente no modelo de gesso e plastificar a 

contenção com o dente em uma nova posição.  

Em 1993, Sheridan et al. (8) descreveram a técnica de realização da redução 

interproximal para correção do desalinhamento anterior (após recidiva ortodôntica) 

usando as contenções Essix. 

 Em 1999, foi lançado pela Align Technology o primeiro sistema de 

alinhadores a aplicar a tecnologia para confecção digital do setup. Esse fato 

permitiu, de maneira eficiente,  a utilização do conceito inicialmente descrito por 

Kesling (6). Hoje, tanto o Invisalign quanto os demais sistemas de alinhadores 

utilizam a tecnologia CAD/CAM.  
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2.2 TRATAMENTO COM ALINHADORES 

 

 

Várias pesquisas vêm sendo conduzidas para construção do conhecimento a 

respeito desses dispositivos. Ocorre que, como os sistemas de AL são totalmente 

dependentes de tecnologia e a mesma está a todo momento sofrendo evoluções, os 

AL também experimentam sucessivas tentativas de aprimoramento. O Invisalign, 

por exemplo, desde o seu lançamento, incorporou uma série de atualizações que 

incluem as reduções interproximais  IPR , “precision cuts”, “power ridges”, “bite 

ramps”, “precision wings”, novos “attachments”, entre outros. Em 2013, a Align 

Technology alterou o material de confecção dos seus alinhadores do EX30 para 

o SmartTrack, o que significa que a literatura existente a respeito do EX30 talvez 

não represente exatamente o comportamento do novo material. É importante 

ressaltar que, quando se procura evidência científica sobre produtos em constante 

evolução, deve-se atentar para os indicadores mais recentes sob risco de os antigos 

não expressarem a realidade atual do produto (9). 

Ingressar nessa nova forma de realizar Ortodontia não é simples para o 

ortodontista. Muitas dúvidas surgem, por exemplo, a respeito da previsibilidade dos 

diferentes tipos de movimento, da efetividade desse tratamento comparado ao 

ortodôntico fixo convencional, ou de quais casos podem ser tratados com obtenção 

de bons resultados.  

No ano 2000, logo após o lançamento do Invisalign, Boyd et al. (10) 

publicaram o primeiro trabalho sobre o sistema: uma série de casos relatando o 

tratamento de 04 pacientes portadores de discretos apinhamentos ou 

espaçamentos. Todos os casos obtiveram bons resultados. Os autores evidenciaram 

a necessidade de cooperação no que diz respeito ao tempo de uso dos alinhadores 

(20-22h) para que o tratamento fosse efetivo e, por essa razão, indicaram o sistema 

somente para adultos. Adolescentes poderiam fazer uso desde que possuíssem 

toda a dentadura permanente erupcionada e que cumprissem o tempo de utilização. 

Vantagens como estética, conforto, facilidade de higienização e menor tempo de 

cadeira foram citadas. Como desvantagem, foi mencionada a possibilidade de 

pequena intrusão posterior (1/4 a 1/2 mm) devido ao recobrimento oclusal do 

aparelho, podendo causar mordida aberta posterior. 
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Em 2003, Bollen et al. (11) publicaram o primeiro ensaio clínico. Eles 

avaliaram o efeito do tempo de troca dos alinhadores (01 semana x 02 semanas) e a 

rigidez do material (alinhador rígido x alinhador soft) na capacidade de o paciente 

concluir a primeira série de alinhadores (parte 1), e no melhoramento da oclusão 

(parte 2). O ponto final do estudo se dava quando o participante terminava a primeira 

série, ou quando não estava apto a avançar para o AL seguinte por mal adaptação 

do AL em uso. Esse ensaio foi realizado em parceria com a Align Technology, 

sendo que o rígido foi confeccionado com o dobro e o soft com 1/10 da rigidez do AL 

comercializado na época. Os 51 pacientes tiveram o índice PAR (Peer Assessment 

Rating) calculado ao início e foram estratificados em baixo (15) e alto PAR. De 

todos os participantes, apenas 15 (29%) concluíram a primeira sequência. Trocas a 

cada duas semanas aumentaram a probabilidade de finalização da primeira fase 

(37% x 21%). O risco de conclusão foi maior entre pacientes com baixo PAR e sem 

extrações (47%), e menor (0%) entre pacientes submetidos à exodontia de 02 ou 

mais pré-molares. Não houve diferença entre o rígido e o soft. Na época, esse 

estudo deu suporte à recomendação de trocas a cada duas semanas e a não 

indicação de tratar casos de extrações de pré-molares com alinhadores. 

A segunda parte desse trabalho foi publicada juntamente com a primeira em 

2003. Nela, Clements et al. (12) avaliaram o efeito do tempo de troca e da rigidez do 

material na qualidade do tratamento – medida pela variação do PAR entre início e 

final. Os alinhadores foram mais bem-sucedidos na resolução do alinhamento 

anterior, e menos no da oclusão posterior, relações transversais e overbite. 

 

 

2.3 ALINHADORES VERSUS ORTODONTIA CONVENCIONAL FIXA 

 

 

Uma das principais limitações dos alinhadores é a sua aparente inferior 

efetividade no tratamento das maloclusões quando comparado ao tratamento 

ortodôntico convencional. Vários tipos de movimento, incluindo inclinações 

vestibulolinguais, obtenção de contatos oclusais, correção do overjet e das relações 

anteroposteriores, têm se mostrado menos efetivos na terapia com alinhadores (13). 

Como os estudos avaliaram parâmetros diferentes para a comparação da 

efetividade, eles foram agrupados de acordo com o critério utilizado. 
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2.3.1 Sistema Objetivo de Avaliação (SOA) do Board de Ortodontia 

 

 

O SOA mensura a qualidade da finalização do tratamento ortodôntico, 

avaliando os seguintes aspectos: alinhamento, nivelamento de cristas marginais, 

inclinação de dentes posteriores, sobressaliência, contatos oclusais, relações 

oclusais (relação anteroposterior - interdigitação), contato interproximal e angulação 

radicular (14). Cada parâmetro desse é avaliado separadamente e, para cada desvio 

do padrão ideal, pontos são deduzidos. Dessa forma, casos com pior finalização 

apresentarão maior dedução de pontos. Estavam disponíveis na literatura dois 

trabalhos realizando a comparação com esse método, porém um deles foi retirado 

por denúncia de plágio e não foi incluído na presente revisão. 

O trabalho de Djeu et al. (13), estudo observacional coorte retrospectivo 

publicado em 2005, foi o primeiro a comparar os resultados finais de casos sem 

extrações tratados com Invisalign x Bráquetes. Cada grupo contou com 48 casos 

conduzidos pelo mesmo ortodontista. A severidade inicial da maloclusão era 

semelhante em ambos os grupos. Pacientes tratados com alinhadores finalizaram 04 

meses mais cedo, porém obtiveram escores estatisticamente piores para inclinação 

vestibulolingual, contatos oclusais, relações oclusais e overjet. Não foram 

encontradas diferenças para alinhamento, nivelamento de cristas, contatos 

proximais e angulação radicular.  O grupo Invisalign perdeu, em média, 13 pontos 

a mais que o grupo Bráquetes. Os autores concluíram que, de acordo com o SOA, 

alinhadores não obtêm resultados tão bons quanto a Ortodontia convencional. Além 

disso, destacaram a capacidade de corrigir rotações anteriores, fechar pequenos 

espaços e nivelar cristas marginais como pontos fortes, e de corrigir relações 

anteroposteriores ou contatos oclusais como pontos fracos do Invisalign. O estudo 

de Kuncio et al. (15) avaliou posteriormente parte dessa amostra, também por meio 

do SOA, no grau de recidiva ortodôntica e está incluído no item 3.2.6. 
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2.3.2 Peer Assessment Rating (PAR) 

 

 

O PAR é um índice oclusal capaz de mensurar o quanto determinado caso 

desvia do ideal, e de quantificar a melhoria proporcionada pelo tratamento 

ortodôntico após avaliação dos modelos pré e pós-ortodontia (16). Casos tratados 

precisam obter redução de 30% nesse índice para serem considerados como um 

bom resultado, e de, pelo menos, 22 pontos para um excelente resultado (16). 

Os estudos de Gu et al. (17) e Lanteri et al. (18) fizeram a avaliação 

Invisalign x Bráquetes por meio do PAR. Ambos são estudos caso-controle 

retrospectivos, com o primeiro publicado em 2017, e contando com 48 pacientes em 

cada grupo (tratamento iniciado e finalizado entre 2009 e 2014), e o segundo 

publicado em 2018, com 100 pacientes por grupo (tratamento finalizado até junho de 

2015). Lanteri et al. (18) avaliaram o PAR em relação ao alinhamento anterior da 

maxila e da mandíbula, discrepância anteroposterior, sobressaliência, sobremordida 

e desvio de linha média. Além desses aspectos, Gu et al. (17) avaliaram as 

discrepâncias verticais e transversais. Como nem todos os casos possuíam PAR 

inicial  22, ambos autores consideraram que, para obtenção de excelente resultado, 

deveria haver redução de pelo menos 22 pontos, ou obtenção de PAR = 0 no 

modelo pós-tratamento. Lanteri et al. (18) afirmaram ainda que uma redução  70% 

também seria um excelente resultado. No trabalho de Gu et al. (17), não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos para o PAR 

inicial, final, ou PAR em nenhum dos aspectos avaliados. De forma semelhante, 

Lanteri et al. (18) também não encontraram diferença no PAR inicial ou final, porém 

vale ressaltar que os autores apresentaram o resultado do PAR total e não 

estratificado por aspecto. Todos os pacientes alcançaram bom resultado (redução  

30%), porém no de Gu et al. (17), houve diferença estatisticamente significante entre 

a quantidade dos que obtiveram excelente resultado (22,9% Invisalign x 45,8% 

Bráquetes). Esses autores aplicaram ainda uma regressão logística após correção 

para idade, e verificaram que o grupo Invisalign possuía chance 67% menor de 

obter excelente resultado. 
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2.3.3 Medidas Cefalométricas 

 

 

Em 2016, Henessy et al. (19) trouxeram nova abordagem ao publicarem um 

ensaio clínico comparando a inclinação vestibulolingual de incisivos inferiores. O 

estudo contou com 44 pacientes maiores de 18 anos, apresentando discreto 

apinhamento anterior ( 4 mm) e Classe I esquelética (ANB 1 - 4), que foram 

aleatoriamente alocados em grupos Invisalign ou Bráquetes. As análises foram 

feitas com auxílio de telerradiografias laterais realizadas antes e próximo ao fim do 

tratamento. A projeção foi de 5,3  4,3 e 3,4  3,2 para os grupos Bráquetes e 

alinhadores respectivamente, não sendo essa diferença estatisticamente 

significante. Vale ressaltar que os pacientes foram recrutados a partir de outubro de 

2013, indicando que os AL utilizados já seriam o SmartTrack. 

   De maneira semelhante, Sfondrini et al. (20) compararam o controle da 

inclinação de incisivos superiores entre casos tratados com bráquetes 

convencionais, autoligados e Invisalign. Tratou-se de estudo retrospectivo onde o 

total de 75 pacientes (n=25 por grupo) com características iniciais semelhantes 

fizeram parte. Todos os casos necessitavam de alteração da inclinação. A 

expressão máxima do torque era obtida por meio do fio 0,019 x 0, 25” de aço para 

os dois primeiros grupos, e pelo “Power Ridge” para o grupo de alinhadores. Maiores 

variações de inclinação foram obtidas pelos bráquetes convencionais e menores 

pelo Invisalign, porém essa diferença não foi estatisticamente significante. 

 

 

2.3.4 Dimensões Transversais 

 

 

Dois estudos, ambos observacionais, realizaram a comparação da efetividade 

do tratamento nas alterações transversais (21, 22). Grunheid et al. (21) avaliaram a 

modificação da inclinação vestibulolingual e da distância intercaninos no arco inferior 

por meio de avaliação tomográfica (n=30 por grupo). Pavoni et al. (22) realizaram a 

medição das distâncias intercaninos, interpremolares e intermolares em modelos 

superiores (n=20 por grupo), tanto na região lingual quanto na área de ponta de 
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cúspide ou de fossa central. O grupo Bráquetes foi tratado com auxílio de 

dispositivos autoligados (22) ou convencionais (21). Pavoni et al. (22) encontraram 

que os autoligados obtiveram aumento das distâncias intercaninos e interpremolares 

significativamente superior aos alinhadores. Já Grunheid et al. (21) perceberam que 

os alinhadores tendem a aumentar a distância intercaninos sem alterar 

significativamente a inclinação desses dentes, ao contrário dos bráquetes que 

tendem a manter essa distância inalterada, porém provocam verticalização 

significativa. 

 

 

2.3.5 Tempo de Tratamento 

 

 

Ao avaliarmos a média de tempo de tratamento, a maior parte da literatura 

mostra que casos tratados com AL finalizam mais rapidamente (13, 17, 21, 23, 24), 

pelo menos em casos sem extrações (13, 17, 21, 23), em Classes I com 

apinhamento de até 5mm (23), ou em casos com complexidade de leve a moderada 

(13). Djeu et al. (13) encontraram diferença média de 04 meses, Buschang et al. (23) 

de 5,5 (tempo 67% menor), Gu et al. (17) de 5,73 e Grunheid et al. (21) de 6,8 

meses. A revisão sistemática de Ke et al. (24) com aplicação de meta-análise 

verificou que, para casos sem extrações, o tempo de tratamento com alinhadores é, 

em média, 6,31 meses menor do que com Ortodontia convencional. Vale enfatizar 

que todos esses estudos são observacionais retrospectivos e que nem sempre fica 

claro se os autores incluíram no cálculo o tempo necessário para uso dos 

alinhadores adicionais. O estudo de Pavoni et al. (22), por sua vez, não obteve 

diferença entre o grupo tratado com bráquetes autoligados e o grupo Invisalign. 

 

 

2.3.6 Recidiva Ortodôntica 

 

 

Apenas dois estudos foram encontrados na literatura a respeito desse 

assunto: os trabalhos de Kuncio et al. (15) (n = 11 pacientes por grupo) e de Lanteri 

et al. (18) (n = 80 pacientes Invisalign, n=75 pacientes Bráquetes). Ambos foram 
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estudos retrospectivos onde foi avaliada a diferença entre o término do tratamento 

(T1) e o recrutamento (T2) após 02 (18) ou 03 (15) anos. Kuncio et al. (15) 

encontraram maior grau de recidiva em casos tratados com Invisalign (piora de -

2,91 pontos x piora de -1,36; p  0,05), enquanto Lanteri et al. (18) não verificaram 

diferença. O aspecto mais discrepante nesses estudos reside no fato de que o 

primeiro utilizou contenções removíveis, superiores e inferiores, por período total de 

01 ano, e o segundo utilizou contenções fixas, também superiores e inferiores, 

durante todo o período. Isso significa que, no momento da avaliação, os pacientes 

de Kuncio et al. (15) estavam em pós-contenção e os de Lanteri et al. (18) ainda 

faziam uso desses dispositivos. 

  

 

2.4 PREVISIBILIDADE DO PLANEJAMENTO DIGITAL DOS ALINHADORES 

 

 

 Uma das grandes vantagens dos alinhadores é a possibilidade de se poder 

desenhar como e quanto se deseja de movimentação para cada dente. No caso do 

Invisalign, por exemplo, o software ClinCheck é utilizado para essa finalidade, 

sendo possível programar os movimentos necessários durante a construção do 

setup de planejamento. Existem, porém, muitas dúvidas sobre a previsibilidade de 

cada tipo de movimento. 

Inclinações, angulações e rotações dentárias são aspectos essenciais a 

serem avaliados na finalização ortodôntica e fazem parte das seis chaves de 

oclusão normal de Andrews (25). 

Avaliações longitudinais de inclinação e angulação entre o início e a 

conclusão do tratamento são tipicamente medidas com o auxílio de telerradiografias 

laterais (26-28) ou radiografias panorâmicas (29, 30). No entanto, existem 

limitações. Nas radiografias laterais, apenas a inclinação dos incisivos e a angulação 

dos dentes posteriores podem ser medidas, enquanto nas panorâmicas apenas a 

angulação dentária pode ser avaliada. Além disso, a sobreposição de estruturas é 

inerente aos dois exames (1). Embora a tomografia computadorizada de feixe cônico 

(TCFC) possa superar essas limitações, a mesma não é indicada como exame de 

rotina (31). 
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A mensuração das rotações dentárias é fator importante para predição da 

estabilidade pós-tratamento (32). O índice de irregularidade de Little (33) expressa o 

grau de alinhamento do segmento anterior, mas possui valor limitado para a 

expressão da rotação, já que seus resultados são a combinação de inclinação e 

rotação (34). O SOA, como mencionado, avalia a qualidade da finalização 

ortodôntica de acordo com oito critérios (14). Dentre esses, a inclinação 

vestibulolingual é utilizada para analisar o torque dos dentes posteriores e, embora 

não expresse uma medida exata, quantifica indiretamente a inclinação. O 

alinhamento é outro critério, porém pelos mesmos motivos que o índice de 

irregularidade de Little, tem valor limitado para expressão da rotação. 

O surgimento dos modelos digitais parece ter ampliado a possibilidade de 

mensuração de aspectos relacionados ao tratamento ortodôntico. Huanca 

Ghislanzoni et al. (2) descreveram um método baseado em trigonometria para 

avaliação da inclinação e angulação de forma transversal, enquanto Lombardo et al. 

(5) descreveram metodologia para avaliação longitudinal da rotação. A ideia de obter 

posicionamento dentário por meio da trigonometria poderia ser uma opção viável, 

porém os métodos carecem de validação.  

Abaixo estão descritos trabalhos existentes na literatura que, utilizando 

modelos digitais, compararam o que foi prescrito no setup do planejamento com o 

que de fato se expressou no tratamento com alinhadores.  

 

 

2.4.1 Previsibilidade expressa em porcentagem 

 

 

Um dos primeiros trabalhos a estudar esse aspecto do tratamento com AL foi 

o de Kravitz et al. (35) publicado em 2009. Esse estudo observacional prospectivo 

avaliou a previsibilidade do planejamento digital do Invisalign na movimentação 

dos seis dentes anteriores, maxilares e mandibulares, em relação à intrusão, 

extrusão, expansão, contração, inclinação, angulação e rotação em 37 pacientes. No 

software Tooth Measure (Align Technology), os modelos finais da primeira fase 

do tratamento eram sobrepostos aos modelos do planejamento (setup) na região 

posterior, já que movimentação posterior não estava prevista. O software fornecia as 

medidas quantitativas para os dentes de ambos modelos e a acurácia era obtida 
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pela fórmula: 100% - (movimento planejado – alcançado/ planejado) x 100%. Os 

movimentos mais e menos acurados foram a contração (47,1%) e a extrusão 

(29,6%), respectivamente. Melhores acurácias foram obtidas para contração dos 

caninos inferiores (59,3%) e laterais inferiores (54,8%), seguido pela rotação dos 

centrais superiores (54,2%). Piores resultados foram alcançados para extrusão dos 

centrais superiores (18,3%) e inferiores (24,5%), e angulação dos caninos inferiores 

(26,9%). No que diz respeito à rotação, os caninos alcançaram resultados piores do 

que os demais dentes e tiveram a previsibilidade significativamente reduzida quando 

o planejamento era 15. Movimentos de inclinação lingual de coroa foram 

significativamente mais previsíveis do que os de inclinação vestibular (53,1% x 

37,6%), particularmente para os incisivos superiores.   

Em 2017, Lombardo et al. (5) avaliaram retrospectivamente a previsibilidade 

do planejamento digital dos alinhadores F22 na correção da rotação, inclinação e 

angulação de incisivos, caninos, pré-molares e molares superiores e inferiores. Cada 

um dos parâmetros foi calculado nos modelos inicial, final planejado e final 

alcançado de 16 pacientes. Para mensuração, uma série de pontos foram marcados 

em cada dente e as medidas foram obtidas por trigonometria no software VAM 

(Vectra, Canfield Scientific, Fairfield, NJ, USA), sendo o planejado e o real 

calculados. Na avaliação geral, a angulação se mostrou o movimento mais previsível 

(82,5%), seguido da inclinação (72,9%) e rotação (66,8%). No arco superior, os 

piores resultados foram alcançados pela rotação dos incisivos (imprecisão média de 

5  5,3), e os melhores, pela inclinação vestibulolingual dos caninos (imprecisão de 

2,5  1,5). No arco inferior, os resultados menos previsíveis foram obtidos pela 

rotação de pré-molares (5,4  5,8), e os mais, pela inclinação dos molares (1,3  

0,9).   

 

 

2.4.2 Previsibilidade pelo SOA ou por meio do cálculo da sobremordida e 

sobressaliência 

 

 

Em 2012, o trabalho retrospectivo de Krieger et al. (36) avaliou as diferenças 

entre os parâmetros previstos e alcançados para comprimento do arco, distância 
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intercaninos, sobressaliência, sobremordida, correção do desvio de linha média e 

índice de irregularidade de Little (IIL) de 50 pacientes tratados com Invisalign. 

Todos esses aspectos foram calculados nos modelos iniciais, finais planejados e 

finais reais, sendo as variações (inicial - final planejado x inicial - final real) 

comparadas. Não foram encontradas diferenças clínica ou estatisticamente 

significantes para nenhum dos aspectos avaliados, exceto para sobremordida (0,7  

0,87mm). Os autores concluem que o movimento planejado estava em consonância 

com o alcançado em todos os parâmetros, exceto para resolução da sobremordida. 

É preciso ter em mente que a única avaliação de concordância se deu pela 

comparação das médias.  

Buschang et al. (37) publicaram, em 2015, um estudo retrospectivo 

comparando, por meio do SOA, os resultados previstos no ClinCheck com os de 

fato alcançados. Os aspectos avaliados foram alinhamento, nivelamento de cristas 

marginais, inclinações vestibulolinguais, contatos oclusais, relações oclusais, overjet 

e contatos proximais. Os arquivos em formato STL (Standard Triangle Language) 

dos modelos final planejado e final real de 27 pacientes tratados com Invisalign 

tiveram esses parâmetros mensurados no software Meshlab (V1.30 software ISTI–

CNR, Pisa, Italy). No SOA, quanto pior o resultado de determinado aspecto, maior é 

a dedução de pontos. Os modelos correspondentes ao resultado alcançado 

obtiveram maior dedução, sendo essa diferença estatisticamente significante para 

alinhamento, nivelamento de cristas marginais, contatos oclusais, relações sagitais, 

overjet e inclinação vestibulolingual. Contatos proximais não apresentaram 

diferença. Segundo o estudo, o modelo final planejado não reflete de forma acurada 

a oclusão final do paciente, tendendo a superestimar o resultado.  

 

 

2.4.3 Previsibilidade expressa em graus ou milímetros 

 

 

O primeiro trabalho abordando a previsibilidade dos alinhadores Invisalign 

com a nova tecnologia SmartTrack foi o de Grunheid et al. (38). Tratou-se de 

estudo retrospectivo que utilizou os modelos final real e final planejado de 30 

pacientes. Esses dois modelos eram alinhados globalmente e, posteriormente, 
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solicitava-se ao software que, por meio do algoritmo “best fit”, fizesse a sobreposição 

de cada dente individualmente. Quando o dente de um modelo se deslocava para 

sobrepor-se ao seu respectivo, o software calculava esse deslocamento nos 

sentidos mesiodistal, vestibulolingual e oclusogengival, além das variações de 

inclinação, angulação e rotação. Valores maiores que 0,5mm e 2 foram 

considerados clinicamente relevantes. Resultados demonstraram que vários tipos de 

movimento na maxila apresentaram diferença estatística, como o posicionamento 

mais oclusal e maior quantidade inclinação lingual dos incisivos centrais; o 

posicionamento mais distal, lingual e maior quantidade de inclinação vestibular dos 

pré-molares; maior angulação mesial dos primeiros molares e de inclinação 

vestibular dos segundos do que o planejado. Dentre todas essas diferenças, porém, 

somente a inclinação dos segundos molares se mostrou clinicamente relevante. Na 

mandíbula, não foi encontrada nenhuma diferença importante do ponto de vista 

clínico, porém se observou significância estatística para posicionamento mais 

oclusal dos incisivos centrais e laterais; maior rotação mesial dos laterais; caninos 

posicionados mais lingualmente, com maior inclinação vestibular e rotação distal; 

pré-molares com maior rotação mesial; primeiros e segundos molares com mais 

inclinação vestibular do que o planejado. 

Tepedino et al. (39) avaliaram retrospectivamente a previsibilidade dos 

alinhadores Nuvola na obtenção de movimentos de inclinação de dentes anteriores 

com apinhamento de leve a moderado (superiores e inferiores). Os modelos inicial, 

final planejado e final real foram obtidos e as inclinações mensuradas por meio do 

software VAM (semelhante ao método utilizado por Lombardo et al. (5)), sendo o 

planejado e real calculados. Os testes de comparação de médias demonstraram 

não haver diferença entre o planejado e o ocorrido para nenhum dos dentes. 

O trabalho de Charalampakis et al. (40), estudo observacional retrospectivo, 

teve como amostra 20 pacientes que iniciaram tratamento com Invisalign a partir 

de 2014, fazendo, portanto, uso do SmartTrack. Os modelos inicial, final planejado 

e final real foram exportados do ClinCheck, sendo os finais individualmente 

sobrepostos ao inicial na região de molares (embora pequena movimentação destes 

dentes estivesse prescrita). O planejado e real foram calculados para distâncias 

transversais, rotação, e diferenças nos sentidos horizontal e vertical de incisivos, 

caninos e pré-molares. No geral, a movimentação horizontal de todos os incisivos se 
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mostrou bastante previsível, uma vez que as diferenças foram pequenas ou 

insignificantes (0,20 – 0,25 mm). A extrusão destes dentes também se mostrou 

acurada (p 0,05). Sua intrusão, em contrapartida, mostrou-se o menos previsível de 

todos os movimentos lineares. O que se percebe é que ocorreu extrusão nas 

situações em que intrusão foi planejada, provavelmente pela limitação causada pela 

sobreposição em estruturas não estáveis. A discrepância da movimentação 

horizontal dos caninos foi significativa na maxila, porém não na mandíbula. Esse fato 

refletiu de maneira semelhante na distância intercaninos superiores (p 0,05) e 

inferiores (p 0,05). Todas as rotações foram significativamente menores do que as 

planejadas, com os caninos e pré-molares superiores exibindo a maior e menor 

discrepância (3,05; 0,9). 

Apesar de estudos avaliando a previsibilidade com alinhadores serem cada 

vez mais frequentes, o grande desafio é a obtenção de metodologia adequada. 

Sobreposições de modelos requerem estruturas estáveis para gerarem dados 

confiáveis, e essas estruturas não estão disponíveis na cavidade bucal. Em um 

primeiro momento, poder-se-ia pensar na utilização de algum plano craniano para 

resolver a questão, porém a transferência desse plano para o modelo continuaria a 

ser um problema (41), em especial para o modelo final planejado. A opção que 

surgiu como viável na literatura foi a sobreposição nas rugosidades palatinas, mas 

além da limitação de não se poder utilizá-la no arco inferior, sabe-se hoje que seu 

posicionamento pode sofrer alteração em várias condições clínicas (42).  

Huanca Ghislanzoni et al. (2) levantaram a opção de, por meio da criação de 

um plano de referência e marcação de alguns pontos em determinado dente, obter 

por trigonometria o posicionamento desta unidade dentária. Lombardo et al. (5) 

aplicaram a metodologia descrita por Huanca Ghislanzoni et al. (2) para calcular a 

previsibilidade de alinhadores F22. Havia, no entanto, algumas questões que 

poderiam ser aprimoradas. Dentre elas, podem-se destacar: necessidade de 

automatização do processo, melhoria da estabilidade do plano de referência, da 

consistência na marcação e transferência dos pontos entre os modelos, além do 

teste de validação. Os métodos descritos na literatura, no geral, somente avaliaram 

a reprodutibilidade das medidas obtidas, sem no entanto testar a validade das 

mesmas. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 PROPOSIÇÃO GERAL 

 

  

Avaliar a previsibilidade do tratamento com alinhadores Invisalign® para os 

movimentos de rotação, inclinação e angulação. 

 

 

3.2 PROPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 

 Desenvolver um método para mensuração longitudinal em modelos digitais 

da rotação, inclinação e angulação dentárias, independentemente do tipo de 

tratamento ortodôntico realizado. 

 

 Testar a reprodutibilidade do método desenvolvido. 

 

 Testar a validade desse método. 

 

 Analisar o grau de confiabilidade e concordância entre os movimentos 

planejados e os efetivamente alcançados pelo tratamento Invisalign® para os 

diferentes grupos de dentes estudados (incisivos, caninos pré-molares e molares). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Trata-se de um estudo observacional prospectivo com amostra por 

conveniência. Foram incluídos os modelos digitais de 14 pacientes (n= 386 dentes) 

submetidos a tratamento com Invisalign® na clínica de pesquisa em Ortodontia da 

FOUSP. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) dessa mesma instituição, com protocolo registrado sob o número: 2.701.787 

(Anexo A). O termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido de todos os 

participantes.  

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

Os modelos digitais inicial, final planejado (expectativa de como o tratamento 

ficará ao final) e final real (resultado após o uso da primeira série de alinhadores) 

foram exportados do ClinCheck®. Portanto, para cada paciente, seis modelos foram 

gerados em formato stl: dois iniciais (arcadas superior e inferior), dois finais 

planejados e dois finais reais. Os primeiros e os últimos foram obtidos via moldagem 

em silicone de adição. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

O estudo foi realizado em duas fases. Na primeira, foi desenvolvido o método 

para mensuração longitudinal em modelos digitais da rotação, inclinação e 

angulação dentárias, assim como avaliada sua validade e reprodutibilidade. Na 

segunda fase, esse método foi aplicado para calcular o movimento planejado e o 

efetivamente alcançado no tratamento com Invisalign®, e foram analisados os graus 

de confiabilidade e de concordância entre eles. A primeira etapa utilizou apenas os 

modelos inicial e final planejado, trabalhando com a variação de posição de cada 
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dente entre esses modelos  ∆planejado . A segunda, por sua vez, trabalhou com a 

variação entre os modelos inicial e final planejado  ∆planejado , e também com a 

variação entre o inicial e o final real  ∆real . 

  A metodologia foi desenvolvida com base nas técnicas previamente 

descritas por Huanca Ghislanzoni et al. (2) para avaliação de inclinação e de 

angulação, e por Lombardo et al. (5) para rotação. Tais medidas angulares foram 

mensuradas a partir de cálculos trigonométricos para cada dente nos modelos 

inicial, final planejado e final real, sendo a variação angular  ∆rotação, ∆inclinação, e 

∆angulção  determinada por unidade dent ria. Um aplicativo foi desenvolvido em 

Python 2.7 para automatização do processo de cálculo desses ângulos. 

 

 

4.2.1 Método para aquisição dos valores de rotação, inclinação e angulação 

 

 

Os modelos em formato stl exportados do ClinCheck® foram importados para 

o software Geomagic Control® (North Carolina, USA). Cinco pontos (gengival 

lingual, mesial, distal, oclusal e gengival vestibular) foram marcados em cada dente 

do  modelo inicial (Figura 4.1). Posteriormente, o alinhamento com o algoritmo best 

fit foi realizado para cada dente do modelo inicial com o respectivo dente do modelo 

final planejado, e os pontos foram copiados do primeiro para o último (Figura 4.2 A). 

O mesmo processo se repetiu com os modelos inicial e final real. Esse processo 

garantia que a posição dos pontos marcados no primeiro modelo estivesse fielmente 

reproduzida nos demais modelos para cada elemento dentário. 

 

 

4.2.1.1 Estabelecimento do plano de referência 

 

 

Depois de copiar todos os pontos, iniciava-se a criação do plano de 

referência, já que, para a realização de medições angulares, o estabelecimento de 

um plano se faz necessário. Para tanto, com os modelos inicial e final planejado 

abertos no Geomagic®, solicitava-se ao software que realizasse o alinhamento de 

todos os dentes (exceto segundos molares) de ambos modelos pelo algoritmo best 
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fit (Figura 4.2 B), e o plano de referência era definido no modelo inicial como o 

melhor ajuste dos pontos gengivais linguais de todos os dentes (com exceção dos 

segundos molares), sendo rotulado como plano 1 (Figura 4.2 C). Um plano mediano, 

perpendicular ao plano 1, também era criado e nomeado como plano 2 (Figura 4.2 

D). Ainda com os modelos alinhados, os planos 1 e 2 eram copiados do modelo 

inicial para o final planejado. Subsequentemente, o espaço cartesiano (XYZ) era 

reorientado para que o XY coincidisse com o plano 1 e o YZ com o plano 2. 

O modelo final real era então aberto no Geomagic® juntamente com o modelo 

inicial reorientado. Solicitava-se ao software que realizasse o mesmo processo de 

alinhamento dos dentes de ambos os modelos pelo best fit, copiavam-se os planos 1 

e 2 para o modelo final real e reorientava-se o espaço cartesiano da mesma forma 

descrita anteriormente. 

 

 

Figura 4.1 – Pontos gengival lingual, mesial, distal, oclusal e gengival vestibular dispostos no modelo 
inicial 
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Figura 4.2 – Modelo inicial em lilás e final planejado em amarelo. A - alinhamento best fit da unidade 
13. Após o alinhamento, os cinco pontos desse dente no modelo inicial são transferidos 
para esse mesmo dente no modelo final planejado. B - alinhamento de todos os dentes. 
C - plano 1 criado pelo melhor ajuste entre os pontos gengivais linguais. D - plano 2 
criado perpendicularmente ao plano 1 e ao plano XZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4.2.1.2 Mensuração da rotação 

 

 

A rotação foi definida como o ângulo entre a linha formada pelos pontos 

mesial e distal de cada dente e o eixo Y (Figuras 4.3 e 4.4). Para minimizar o risco 

de erros e automatizar o processo, as medidas angulares não foram realizadas 

manualmente. As coordenadas de cada ponto (valores X, Y, Z) foram exportadas do 

Geomagic® no formato iges e importadas para as aplicações desenvolvidas. 

 

 

4.2.1.3 Mensuração da inclinação e angulação 

 

 

A B 

D C 
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Na medição desses dois ângulos, para capturar completamente o movimento 

e não apenas uma componente vetorial, foi necessário reorientar o espaço 

cartesiano de cada dente com o auxílio de uma matriz rotacional. Assim, o eixo Y foi 

rotacionado para coincidir com a linha entre os pontos mesial e distal de cada dente. 

Somente após essa rotação, foram obtidos os valores de angulação e inclinação. 

Esse procedimento foi essencial para evitar que a rotação do dente influenciasse o 

cálculo da inclinação e angulação. 

O aplicativo desenvolvido realizou o realinhamento para cada dente. Dada uma 

linha entre o ponto oclusal e o ponto gengival vestibular, o valor da angulação 

correspondia ao ângulo entre a projeção dessa linha no plano YZ e o eixo Z (Figuras 

4.5 e 4.6), enquanto a inclinação correspondia ao ângulo entre a projeção da mesma 

linha no plano XZ e o eixo Z (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.3 – Em amarelo, está representada a linha formada pelos pontos mesial e distal e, em verde, 
está a linha paralela ao eixo Y do plano cartesiano. A rotação é definida pelo ângulo 
entre essas duas linhas  
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Figura 4.4 – Obtenção do valor de rotação pela função de arco tangente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.5 – Em preto, está representada a linha formada pelos pontos oclusal e gengival vestibular e, 

em amarelo, o eixo Z. A angulação é obtida em relação ao plano YZ 
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Figura 4.6 – Obtenção da angulação pela função de arco tangente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.7 – Em preto, está representada a linha formada pelos pontos oclusal e gengival vestibular. 

A linha amarela representa o eixo Z.  A inclinação é obtida em relação ao plano XZ. A 
função de arco tangente também é aplicada para o cálculo da inclinação 
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4.2.1.4 Desenvolvimento das aplicações 

 

 

Duas aplicações foram desenvolvidas no Python 2.7. O primeiro aplicativo 

extrai as coordenadas do arquivo no formato iges exportado do Geomagic® e salva 

o arquivo no formato csv, enquanto o segundo lê os dados e realiza as medições. 

Ambos estão disponíveis em 

http://app.renatadefaria.com.br/IGES%20Coordinates%20extractor/ e 

http://app.renatadefaria.com.br/Teeth%20position%20on%20digital%20models/ com 

instruções de utilização. Na segunda aplicação, um arquivo .csv (contendo as 

coordenadas tridimensionais de cada ponto) foi usado como entrada e um novo 

arquivo .csv foi gerado, contendo (1) o grau de rotação de cada dente, (2) as 

coordenadas resultantes da matriz rotacional e (3) os ângulos de inclinação e 

angulação calculados a partir das coordenadas rotacionadas. 

 

 

4.2.2 Fase I – avaliação da validade e reprodutibilidade do método 

 

 

A amostra dessa etapa do estudo foi composta pelos modelos iniciais e finais 

planejados de 14 pacientes (04 homens; 10 mulheres; n = 386 dentes) com média 

de idade de 29,68 anos (mínimo de 21,05 e máximo de 50,28). Todos os pacientes 

apresentavam, ao início do tratamento, sobremordida reduzida ou negativa (média 

de -0,28 mm; mínimo de -2,8 e máximo de 1,3). Essa amostra era, portanto, 

composta por indivíduos com tendência à mordida aberta anterior e aumento da 

sobremordida estava planejado para todos os casos.  

Todas as etapas descritas anteriormente foram realizadas até a obtenção dos 

valores de rotação, inclinação e angulação dos incisivos, caninos, pré-molares e 

molares (superiores e inferiores) em cada modelo. A partir de então, o ∆planejado 

 ∆rotação, ∆inclinação e ∆angulação  era calculado para cada dente.  

Como os ∆ foram obtidos entre os modelos inicial e final planejado de 

pacientes em tratamento com Invisalign®, era esperado que, caso esse método 

fosse válido para medir esses movimentos, ele produziria variações semelhantes às 

apresentadas na Tabela de Movimentos Invisalign®. 

http://app.renatadefaria.com.br/IGES%20Coordinates%20extractor/
http://app.renatadefaria.com.br/Teeth%20position%20on%20digital%20models/
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4.2.2.1 Cálculo amostral 

 

 

O cálculo amostral foi realizado considerando α de 0,05, poder de 80% (β = 

0,2) e ICC moderado de 0,7. Foi estimado uma amostra de 10 dentes por grupo (43). 

 

 

4.2.2.2 Análise estatística 

 

 

A validade foi verificada pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) 

(modelo bidirecional aleatório, concordância absoluta) e pela análise de 

concordância de Bland-Altman entre o ∆ calculado com o método e o ∆ disponível na 

Tabela de Movimentos fornecida pela Invisalign®. Foi realizada a estatística 

descritiva da diferença  ∆tabela Invisalign® - ∆método  e aplicado o Teste T de 

Student de uma amostra para avaliar a presença de erro sistemático. O erro 

aleatório foi avaliado pela fórmula de Dahlberg. 

Valores de ICC inferiores a 0,5, entre 0,5 e 0,75, entre 0,75 e 0,9, e 

superiores a 0,9 foram considerados indicativos de confiabilidade baixa, moderada, 

boa e excelente, respectivamente (44). 

Para análise da reprodutibilidade, 50% dos modelos (07 iniciais e 07 finais 

planejados) foram aleatoriamente selecionados e remarcados após um mês, sendo 

o ∆Método novamente calculado. O ICC (modelo bidirecional misto, concordância 

absoluta) e o Bland-Altman foram utilizados para medir a concordância entre o teste 

e o reteste. Também foram aplicadas estatísticas descritivas da diferença (reteste - 

teste), teste T de Student de uma amostra e fórmula de Dahlberg. As variáveis foram 

expressas como média e desvio padrão. O pressuposto de normalidade foi avaliado 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e análise de histogramas. 

 

 

4.2.3 Fase II – avaliação da previsibilidade dos movimentos de rotação, 

inclinação e angulação no tratamento com Invisalign®. 
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Para essa fase do estudo, foram utilizados os modelos inicial, final planejado 

e final real. Dois dos 14 pacientes incluídos na primeira etapa foram excluídos 

devido a não conclusão da primeira sequência de alinhadores (01 por abandono do 

tratamento e 01 pela suspenção da movimentação ortodôntica devido a trauma e 

necessidade de tratamento endodôntico). A amostra dessa fase foi então composta 

por 12 pacientes (04 homens, 08 mulheres; n = 328 dentes) com média de idade de 

29,59 anos (mínimo de 21,05 e máximo de 50,28) e tendência à mordida aberta 

anterior (média de sobremordida = -0,36; mínimo de -2,8 e máximo de 1,3). Todos 

os casos foram planejados por um único ortodontista com experiência no tratamento 

com alinhadores. Attachments e IPR foram prescritos de acordo com o julgamento 

desse profissional. Os pacientes foram instruídos a fazer uso dos aparelhos 22 

horas por dia e as trocas foram realizadas a cada duas semanas. A quantidade 

média de alinhadores prescritos para essa amostra foi de 24,75, e todos os casos 

foram planejados sem extrações. Os pacientes iniciaram tratamento a partir de 2017 

e, portanto, fizeram uso de AL com o material SmartTrack.  

 Os valores de ∆planejado e ∆real  variação no posicionamento entre o 

modelo final real e inicial) foram calculados por meio do método descrito para cada 

dente individualmente. 

 

 

4.2.3.1 Cálculo amostral 

 

 

O cálculo amostral foi realizado para efeito de 0,6, α de 0,05, e poder de 80% 

(β = 0,2). Um total de 19 dentes por grupo seria necessário. 

 

 

4.2.3.2 Análise estatística 

 

 

A previsibilidade do tratamento prescrito foi verificada pelo ICC (modelo 

bidirecional aleatório, concordância absoluta) e pela análise de concordância de 

Bland-Altman entre o ∆planejado e o ∆real, ambos calculados pelo método acima 

descrito. Foi realizada a estatística descritiva da diferença  ∆planejado - ∆real  e 
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aplicado o Teste T de Student de uma amostra para avaliar a presença de erro 

sistemático. É preciso ressaltar que o método gera valores positivos ou negativos a 

depender do sentido do movimento (rotação no sentido horário: +, anti-horário: -, por 

exemplo). Como o Teste T e o Bland-Altman são obtidos por meio de médias, a 

inclusão de valores positivos e negativos poderia gerar uma média próxima de zero 

e dar a falsa impressão de acurácia. Dessa forma, optou-se por trabalhar com a 

diferença dos módulos nessas avaliações. Para o ICC, os sinais foram mantidos, 

pois, por se tratar de correlação, não haveria o risco de gerar falsa previsibilidade.  

Os movimentos foram classificados em previsíveis, moderadamente 

previsíveis e pouco previsíveis com base no ICC e no Bland-Altman. O Bland-Altman 

foi dicotomizado em limite de concord ncia com amplitude < ou ≥ a 1 º. Foi 

considerado previsível o movimento com ICC >0,75 e amplitude do Bland-Altman < 

10º; como moderadamente previsível ICC >0,75 ou Bland-Altaman < 10º, e como 

pouco previsíveis as situações com ICC <0,75 e Bland-Altaman ≥ 1 º. Também 

foram considerados como pouco previsíveis os movimentos com ICC < 0,50, 

independentemente do valor do Bland-Altman. 

Foram construídos os gráficos de Bland-Altman para o total dos dentes 

superiores e dos inferiores para melhor avaliação da distribuição da diferença 

(∆planejado - ∆real) em relação à média [(∆planejado + ∆real)/2]. Por meio desse 

gráfico é possível, por exemplo, verificar se há ou não tendência de a previsibilidade 

da movimentação piorar à medida que se solicita maior quantidade de movimento. 

Como forma de quantificar essa tendência, foi aplicada a correlação de Pearson 

entre a diferença e a média. Valores entre 0,3 e 0,5; entre 0,5 e 0,7; 0,7 e 0,9; e 

entre 0,9 e 1,0 são indicativos de baixa, moderada, alta e muito alta concordância 

(45). 

As variáveis foram expressas como média e desvio padrão. O pressuposto de 

normalidade foi avaliado pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e análise de 

histogramas.  
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 FASE I – AVALIAÇÃO DA VALIDADE E REPRODUTIBILIDADE DO MÉTODO 

 

 

5.1.1 Validade 

 

 

As tabelas 5.1 e 5.2 descrevem os resultados do ICC, enquanto a 5.3 e a 5.4 

descrevem o p-valor para o Teste T de uma amostra (comparando a diferença entre 

o ∆Invisalign® e ∆Método com   , a média da diferença, e o intervalo de confiança 

de 95% para as diferenças e para os limites de concordância de Bland-Altman. 

Considerando os dados fornecidos pela tabela do Invisalign® como o padrão-

ouro, o método para calcular a rotação mostrou-se válido para mensuração em 

dentes superiores e inferiores, uma vez que apresentou excelentes valores de 

concordância (ICC acima de 0,9 para todos os grupos de dentes) e porque os limites 

do gráfico de Bland-Altman apresentaram discrepâncias estreitas e clinicamente 

aceitáveis   3  , com exceção dos caninos superiores. A diferença entre o método e a 

Tabela de Movimentos foi próxima de 0 (e não estatisticamente diferente deste) para 

os diferentes grupos de dentes, indicando que nenhum viés sistemático foi 

encontrado. Para os caninos superiores, limites mais amplos (-3,47 – 5,43) e viés 

sistemático (p = 0,03) foram demonstrados. Para esses dentes, o método tende a 

medir, em média, 0,98° (0,10 – 1,86) a menos que a Tabela de Movimentos 

Invisalign®. 

Ao avaliar a inclinação, além de ICC altos (>0,90), foram alcançados limites 

de Bland-Altman estreitos   3°), porém apenas para os dentes posteriores. Erros 

sistemáticos não foram encontrados. Os dentes anteriores, no entanto, 

apresentaram limites com discrepâncias superiores à diferença clinicamente 

relevante. A angulação apresentou valores de ICC que nem sempre foram 

indicativos de boa confiabilidade, e os limites de concordância não eram tão 

interessantes; além disso, erros sistemáticos estavam presentes para pré-molares e 

molares. 

 



56 

 

Tabela 5.1 - ICC e Índice de Dahlberg  ∆Método x ∆Invisalign®) por movimento no arco superior 
 

 
Rotação Inclinação Angulação 

  ICC     IC 95% D ICC IC 95% D ICC IC 95% D n 

Incisivos 0,97* 0,95-0,98 1,13 0,70* 0,53-0,81 3,01 0,72*          0,57-0,83 2,08 56 

Caninos   0,98* 0,96-0,99 1,72        0,69* 0,43-0,84 2,34   0,53* 0,21-0,75 3,53 28 

Pré-molares 0,99* 0,98-0,99 0,82 0,92* 0,88-0,96 1,47 0,66* -0,06-0,90 2,88 54 

Molares 0,97* 0,96-0,98 0,70 0,91* 0,85-0,95 1,32 0,64* -0,07-0,88 2,83 56 

Total 0,98* 0,97-0,99 1,06 0,82* 0,76-0,86 2,12 0,66* 0,33-0,81 2,75 194 

*p<0,05; ICC: Coeficiente de correlação intraclasse; IC: Intervalo de confiança; D: Índice de 
Dahlberg, 
 
 
 
 
 

 

 

Tabela 5.2 - ICC e Índice de Dahlberg  ∆Método x ∆Invisalign®) por movimento no arco inferior 
 

 
Rotação Inclinação Angulação 

  ICC     IC 95% D ICC IC 95% D ICC IC 95% D n 

Incisivos   0,99* 0,99-1,00 0,63 0,71* 0,55-0,82 3,58 0,47* 0,24-0,65 2,71 56 

Caninos   0,99* 0,98-0,99 1,01 0,82* 0,65-0,91 3,08 0,89* 0,77-0,95 2,19 28 

Pré-molares   0,99* 0,99-1,00 0,76 0,94* 0,90-0,96 2,92 0,86* 0,76-0,92 1,81 54 

Molares   0,98* 0,97-0,99 0,45 0,96* 0,94-0,98 0,51 0,60* 0,28-0,77 1,50 54 

Total   0,99* 0,99-1,00 0,70 0,83* 0,78-0,87 2,74 0,76* 0,69-0,81 2,09 192 

*p<0,05; ICC: Coeficiente de correlação intraclasse; IC: Intervalo de confiança; D: Índice de 
Dahlberg. 
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Tabela 5.3 - Estatística descritiva, Teste T de uma amostra e intervalo de confiança 95% para 
diferenças e limites de concordância (números positivos representam valores 
subestimados e, negativos, superestimados de medidas obtidas pelo método em 

comparação com a tabela Invisalign (arco superior) 
 
 

Diferença 
(Tabela Invisalign - Método) 

p valor Diferença 
média (°) 

Desvio 
padrão 

IC 95% Limites de 
concordância 

Rotação       

Incisivos 0,06 0,40 1,57 -0,15 – 0,82 -2,67 – 3,11 

Caninos 0,03* 0,98 2,27 0,10 – 1,86 -3,47 – 5,43 

Pré-molares 0,15 0,19 0,91 -0,07 – 0,44 -1,59 – 1,98 

 Molares 0,10 0,16 0,71 -0,03 – 0,36 -1,23– 1,55 

Inclinação      

Incisivos 0,60 0,39 4,29 -0,85 – 1,45 -8,01 – 8,80 

Caninos 0,87 -0,10 3,36 -1,40 – 1,20 -6,69 – 6,47 

Pré-molares 0,99 -0,003 1,50 -0,42 – 0,41 -2,94 – 2,94 

 Molares 0,46 0,15 1,47 -0,25 – 0,54 -2,73 – 3,03 

Angulação      

Incisivos 0,36 -0,29 2,34 -0,94 – 0,35 -4,88 – 4,30 

Caninos 0,06 1,73 4,77 -0,11 – 3,58 -9,34 – 11,08 

Pré-molares < 0,001* 3,70 1,60 3,28 – 4,18 0,56 – 6,84 

 Molares < 0,001* 3,55 1,70 3,10 – 4,00 0,22 – 6,88 

      *p<0,05 
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Tabela 5.4 - Estatística descritiva, Teste T de uma amostra e intervalo de confiança 95% para 
diferenças e limites de concordância (números positivos representam valores 
subestimados e, negativos, superestimados de medidas obtidas pelo método em 

comparação com a tabela Invisalign (arco inferior) 
 
 

Diferença 
(Tabela Invisalign - Método) 

p valor Diferença 
média       

Desvio 
padrão 

IC 95% Limites de 
concordância 

Rotação       

Incisivos 0,75 -0,04 0,90 -0,28 – 0,20 -1,80 – 1,72 

Caninos 0,62 -0,14 1,45 -0,70 – 0,42 -2,98 – 2,70 

Pré-molares 0,84 0,02 0,61 -0,15 – 0,18 -1,17 – 1,21 

 Molares 0,17 -0,09 0,50 -0,23 – 0,04 -1,07 – 0,89 

Inclinação      

Incisivos 0,22 -0,62 3,63 -1,62 – 0,38 -7,73 – 6,49 

Caninos 0,22 0,60 2,53 0,39 – 1,60 -4,35 – 5,55 

Pré-molares 0,80 0,05 1,45 -0,35 – 0,45 -2,79 – 2,89 

 Molares 0,88 0,01 0,72 -0,18 – 0,21 -1,40 – 1,41 

Angulação      

Incisivos 0,18 -0,69 3,80 -1,70 – 0,33 -8,14 – 6,76 

Caninos 0,65 0,23 2,59 -0,81 – 1,28 -4,84 – 5,30 

Pré-molares 0,01* 0,79 2,17 0,18 – 1,39 -3,46 – 5,04 

 Molares < 0,001* 1,13 1,82 0,64 – 1,63 -2,44 – 4,70 

* *p<0,05 

 

 

5.1.2 Reprodutibilidade 

 

 

A reprodutibilidade intraexaminador está descrita nas Tabelas 5.5 e 5.6. O 

método mostrou-se reprodutível para mensurar os três tipos de movimentos. As 

discrepâncias entre o teste e o reteste foram inferiores a 1° para todos eles. 

 

Tabela 5.5 - ICC e índice de Dahlberg para ∆planejado no teste-reteste 
  

 
Rotação Inclinação Angulação 

  ICC     IC 95% D ICC IC 95% D ICC IC 95% D  

Total 1,00* 1,00-1,00 0,08 0,99* 0,99-1,00 0,16 0,98* 0,98-0,99 0,55  

n 196          196   196    

*p<0,05; ICC: Coeficiente de correlação intraclasse; IC: Intervalo de confiança; D: Índice de 
Dahlberg, 
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Tabela 5.6 - Estatística descritiva, Teste T de uma amostra e intervalo de confiança de 95% para 
diferenças, e limites de concordância entre o teste e o reteste 

  

Diferença 
(Teste – Reteste) 

p valor Diferença 
média       

Desvio 
padrão 

IC 95% Limites de 
concordância 

Rotação 0,47 -0,006 0,12 -0,02 – 0,01 -0,24 – 0,23 

Inclinação 0,32 -0,016 0,23 -0,05 – 0,01 -0,47– 0,43 

Angulação 0,91 0,003 0,43 -0,06 – 0,06 -0,84 – 0,84 

 

 

5.2 FASE II – AVALIAÇÃO DA PREVISIBILIDADE DO TRATAMENTO COM 

INVISALIGN®  

 

 

5.2.1 Previsibilidade da rotação, inclinação e angulação 

 

 

A tabela 5.7 descreve, em módulo, a quantidade de movimento planejada e a 

efetivamente ocorrida para cada grupo de dentes. As tabelas 5.8 e 5.9 apresentam 

os resultados do ICC, enquanto a 5.10 e a 5.11 descrevem o p-valor para o Teste T 

de uma amostra comparando a diferença entre o l∆planejadol e l∆reall com 0, a 

média dessa diferença, e os limites de concordância de Bland-Altman. Uma vez que 

a avaliação pelo ICC foi realizada mantendo os sinais (+ e -), a análise dos 

resultados deve sempre se iniciar por esse ponto, pois o ICC irá considerar tanto a 

quantidade, quanto o sentido prescritos (se foi prescrita inclinação no sentido 

vestibular e o movimento está se expressando nessa direção, por exemplo). Depois 

se inicia a interpretação do Teste T e dos limites de concordância que, por terem 

sido rodados com o módulo da diferença, expressam a avaliação da quantidade do 

movimento. A tabela 5.12 apresenta os valores iniciais e finais de sobremordida, 

sobressalência e inclinação de incisivos mensurados em telerradiografias laterais. 

Ao avaliar os resultados para rotação no arco superior, percebe-se que houve 

boa confiabilidade para todos os grupos de dentes (ICC variou de 0,76 para os 

segundos molares a 0,90 para os primeiros), sendo, porém, verificado erro 

sistemático na rotação dos incisivos, caninos e pré-molares. Isso significa que, em 

média, a rotação efetivamente realizada tende a ser 1,99°, 5,15° e 3,21° menor que 
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a planejada para estes dentes, respectivamente. Os limites de concordância 

demonstram que, para os caninos, por exemplo, a rotação efetivamente alcançada 

pode ser até 13,54° menor (subexpressa), ou até 3,24° maior (superexpressa) que a 

planejada. Amplos limites também foram obtidos pelos pré-molares (-2,94 – 10,36). 

De forma geral, as rotações no arco superior tendem a ocorrer até 9,18 abaixo do 

planejado, ou até 4,64 além da movimentação prescrita (ver limite de concordância 

total para o arco superior).  

Os resultados do ICC também demonstraram boa confiabilidade para rotação 

no arco inferior, exceto para os segundos molares e pré-molares que apresentaram 

coeficientes moderados. Erro sistemático foi encontrado para incisivos (1,42°), 

caninos (1,72°), pré-molares (3,71°) e primeiros molares (0,64°). Limites de 

concordância mais amplos (-5,91 – 13,33) foram obtidos pelos pré-molares.  

A inclinação obteve, tanto no arco superior quanto no inferior, os piores 

resultados para primeiros e segundos molares como demonstrado pelos baixíssimos 

graus de confiabilidade alcançados. Melhores resultados foram obtidos pelos 

caninos no arco inferior (ICC 0,97; -1,84 – 2,90). 

Quanto à angulação, maiores concordâncias foram alcançadas para o arco 

inferior (ICC 0,81; -3,91 – 4,83) do que para o superior (ICC 0,68; -4,99 – 6,96), 

sendo os segundos molares superiores os dentes com pior resultado (ICC 0,32; -

6,95 – 9,31). 

Os resultados da previsibilidade estão resumidos na Figura 5.1. 

Os gráficos de Bland-Altman estão expressos nas Figuras 5.2 e 5.3 para 

análise geral (total superior e total inferior) da rotação, inclinação e angulação. A 

correlação de Pearson está disposta nas tabelas 5.13 e 5.14. Tanto os gráficos 

quanto a correlação demonstram uma tendência de a previsibilidade da rotação, em 

ambos os arcos, piorar à medida que se solicita maior quantidade de movimento. 

Foram obtidas correlações moderadas para rotação em ambos os arcos (r superior: 

0.58; r inferior: 0,57). Os outros movimentos obtiveram correlações baixas ou 

ausentes.  
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Tabela 5.7 - Valores em módulo para o planejado e real 
 

 Arcada superior 
(n=194) 

Arcada inferior 
(n=192) 

 Planejado 
Média (DP) 

Real 
Média (DP) 

Planejado 
Média (DP) 

Real 
Média (DP) 

Incisivos     

rotação 5,15 (4,45) 3,17 (3,56) 7,89 (7,01) 6,09 (5,74) 

inclinação 4,53 (3,60) 3,07(2,43) 4,39 (3,38) 4,27(3,40) 

angulação 3,53 (3,64) 2,70 (3,15) 3,23 (3,61) 2,87 (3,42) 

Caninos     

rotação 11,55 (7,05) 6,40 (5,28) 8,54 (6,06) 6,73 (5,82) 

inclinação 4,14 (2,99) 2,67 (1,83) 4,04 (4,09) 3,50 (3,30) 

angulação 4,43 (4,17) 3,30 (3,03) 4,64 (3,86) 4,13 (3,28) 

Pré-molares     

rotação 7,15 (6,22) 3,94 (4,30) 8,49 (7,60) 4,13 (3,64) 

inclinação 4,72 (4,29) 4,00 (3,55) 3,83(4,52) 3,36 (3,62) 

angulação 3,87(2,68) 2,42(1,72) 4,55 (3,27) 2,19 (2,68) 

Primeiros molares     

rotação 2,48 (2,61) 2,20 (2,27) 2,37 (2,02) 1,73 (1,52) 

inclinação 3,00 (2,85) 2,76 (2,37) 2,11 (2,40) 3,20 (2,29) 

angulação 2,55 (1,28) 1,66 (0,98) 1,83 (1,38) 2,17 (1,48) 

Segundos molares     

rotação 1,68 (1,80) 2,17 (1,63) 1,77 (2,25) 1,91 (2,05) 

inclinação 1,70 (2,76) 1,84 (1,48) 1,53 (1,94) 1,78 (2,47) 

angulação 4,82 (3,95) 3,64 (2,98) 1,81 (1,69) 2,46 (1,96) 

Total     

rotação 5,83 (5,88) 3,56 (3,92) 6,52 (6,67) 4,44 (4,73) 

inclinação 3,99 (0,29) 3,08 (0,21) 3,60 (4,01) 3,41 (3,26) 

angulação 3,77 (0,26) 2,79 (0,21) 3,45 (3,30) 2,98 (2,84) 
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Tabela 5.8 - ICC do planejado x real por movimento no arco superior 
 
 

 
Rotação Inclinação Angulação 

  ICC     IC 95% 
 

ICC IC 95% 
 

ICC IC 95% 
 

n 

Incisivos    0,84* 0,73-0,91  0,76* 0,60-0,86  0,80* 0,61-0,90  48 

Caninos    0,82* 0,64-0,92  0,76* 0,53-0,89     0,71* 0,43-0,86  24 

Pré-molares 0,79* 0,65-0,88  0,85* 0,74-0,91  0,57* 0,33-0,74  46 

     1 molares 0,90* 0,78-0,95  0,44*  0,50-0,72  0,56* 0,22-0,78  24 

     2 molares 0,76* 0,52-0,90  0,37* -0,04-0,68  0,32* -0,06-0,63  24 

Total 0,80* 0,74-0,85  0,74* 0,67-0,80  0,68* 0,58-0,75  166 

*p<0,05; ICC: Coeficiente de correlação intraclasse; IC: Intervalo de confiança. 
 

 
 

 
 

Tabela 5.9 - ICC do planejado x real por movimento no arco inferior 
 
 

 
Rotação Inclinação Angulação 

 
ICC IC 95% 

 
ICC IC 95% 

 
ICC IC 95% 

 
ICC 

Incisivos 0,93* 0,87-0,96  0,90* 0,82-0,94  0,89* 0,74-0,95  48 

Caninos 0,94* 0,87-0,98  0,97* 0,93-0,99  0,85* 0,68-0,93  24 

Pré-molares 0,64* 0,43-0,79  0,78* 0,64-0,88  0,72* 0,54-0,83  46 

1 molares 0,81* 0,59-0,92  0,47* 0,41-0,75  0,58* 0,17-0,82  21 

2 molares 0,68* 0,40-0,85  0,30 -0,12-0,63  0,45* 0,08-0,72  23 

Total 0,85* 0,80-0,89  0,81* 0,75-0,86  0,81* 0,75-0,86  162 

*p<0,05; ICC: Coeficiente de correlação intraclasse; IC: Intervalo de confiança. 
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Tabela 5.10 - Estatística descritiva, Teste T de uma amostra, e limites de concordância (números 
positivos representam que o movimento alcançado é menor do que o planejado). Arco 
superior 

 
 

Diferença 
(l∆Planejadol - l∆Reall) 

p valor Diferença 
média (°) 

Desvio 
padrão 

IC 95% Limites de 
concordância 

Rotação       

Incisivos <0,001* 1,99 2,40 1,29 – 2,69 -2,71 – 6,69 

Caninos <0,001* 5,15 4,28 3,34 – 6,96 -3,24 – 13,54 

Pré-molares <0,001* 3,21 3,65 2,12 – 4,29 -2,94 – 10,36 

1 molares 
0,354 0,28 1,45 -0,33 – 0,89 -2,56 – 3,12 

2 molares 
0,143 -0,49 1,54 -1,16 – 0,18 -3,50 – 2,52 

Total <0,001* 2,27 3,53 1,73 – 2,81 -4,64 – 9,18 

Inclinação      

Incisivos 0,001* 1,45 2,95 0,59 – 2,31 -4,33 – 7,23 

Caninos 0,006* 1,46 2,36 0,46 – 2,46 -3,16 – 6,08 

Pré-molares 0,080 0,73 2,76 -0,09 – 1,55 -4,67 – 6,14 

1 molares 0,66 0,23 2,56 -0,84 – 1,31 -4,78 – 5,24 

2 molares 0,823 -0,14 2,94 -1,41 – 1,14 -5,74 – 5,46 

Total <0,001* 0,90 2,86 0,47 – 1,34 - 4,7 – 6,50 

Angulação      

Incisivos 0,02* 0,82 2,33 0,14 – 1,50 -3,74 – 5,39 

Caninos 0,125 1,13 3,47 -0,34 – 2,59 -5,67 – 7,93 

Pré-molares 0,001* 1,44 2,83 0,59 – 2,29 -4,10 – 6,99 

1 molares 0,006* 0,89 1,45 0,28 – 1,51 -1,95 – 3,73 

2 molares 0,176 1,18 4,15 -0,57 – 2,94 -6,95 – 9,31 

Total <0,001* 0,98 3,05 0,51 – 1,45 -4,99 – 6,96 

      *p<0,05. 
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Tabela 5.11 - Estatística descritiva, Teste T de uma amostra, e limites de concordância (números 
positivos representam que o movimento alcançado é menor do que o planejado). Arco 
inferior  

 
 

Diferença 
(l∆Planejadol - l∆Reall) 

p valor Diferença 
média (°) 

Desvio 
padrão 

IC 95% Limites de 
concordância 

Rotação       

Incisivos <0,001* 1,42 1,86 0,88 – 1,97 -2,20 – 5,04 

Caninos <0,002* 1,82 2,44 0,76 – 2,87 -2,96 – 6,60 

Pré-molares <0,001* 3,71 4,91 2,22 – 5,21 -5,91– 13,33 

1 molares 
   0,042* 0,64 1,36 -0,02 – 1,26 -2,02 – 3,30 

2 molares 
 0,771 -0,14 2,30 -1,10 – 0,83 -4,65 – 4,37 

Total <0,001* 2,07 4,34 1,40 – 2,75 -6,43 – 10,58 

Inclinação      

Incisivos 0,716 0,13 2,40 -0,57 – 0,83 -4,57 – 4,83 

Caninos   0,047* 0,53 1,21 0,01 – 1,05 -1,84 – 2,90 

Pré-molares       0,335 0,46 3,19 -0,49 – 1,42 -5,79 –6,71 

1 molares 0,133 -1,08 3,16 -2,52– 3,57 -7,27 –5,11 

2 molares 0,698 -0,25 3,00 -1,55 – 1,05 -6,13 – 5,63 

Total 0,458 0,18 3,09 -0,30 – 0,66 -5,87 – 6,23 

Angulação      

Incisivos 0,183 0,36 1,84 -0,17 – 0,89   -3,24 – 3,96 

Caninos 0,314 0,51 2,42 -0,51 – 1,53   -4,23 – 5,25 

Pré-molares   0,001* 1,36 2,45 0,63 – 2,10 -3,44 – 6,16 

1 molares 0,308 -0,33 1,47 -1,00 – 0,33 -3,21 – 2,55 

2 molares 0,092 -0,65 1,82 -1,42 – 0,11 -4,22 – 2,95 

Total <0,009* 0,46 2,23 0,12 – 0,81 -3,91 – 4,83 

      *p<0,05. 

 
Tabela 5.12 - Estatística descritiva para medidas cefalométricas 

 

 Inicial 
Média (DP) 

Final 
Média (DP) 

ANB 3,81 (2,43) 3,88 (2,03) 
SNGoGn 33,11 (5,52) 33,00 (5,19) 
Sobressaliência 2,21 (0,99) 2,27(0,44) 
Sobremordida -0,36 (1,37) 1,65 (0,91) 
Ângulo interincisal 125,21 (5,96) 130,00 (7,44) 
U1-NA (°) 21,19 (5,16) 19,28 (5,89) 
U1-NA (mm) 4,35 (2,56) 3,44 (2,04) 
IMPA 93,52 (4,32) 90,30 (5,09) 
L1-NB (mm) 7,11 (2,52) 6,41 (2,46) 
Extrusão do incisivo inferior (mm) -0,24 (0,66) 0,84 (0,46) 
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Figura 5.1 – Resumo dos valores de previsibilidade para rotação (A), inclinação (B) e angulação (C). 
Movimentos previsíseis estão expressos em verde, moderadamente previsíveis em 
amarelo e pouco previsíveis em vermelho. Foi considerado previsível o movimento com 
ICC >0,75 e amplitude do Bland-Altman < 10º; como moderadamente previsível ICC 
>0,75 ou Bland-Altaman < 10º, e como pouco previsíveis as situações com ICC <0,75 e 
Bland-Altaman ≥ 1 º. Também foram considerados como pouco previsíveis os 
movimentos com ICC < 0,50, independentemente do valor do Bland-Altman. 

 

 

B 

C 

A 



66 

 

Figura 5.2 –   Gráfico de Bland-Altman para o arco superior: módulo da diferença plotado em relação              
ao módulo da média. As linhas tracejadas representam os limites de concordância, e a contínua a 
média da diferença 

 

 
 
 
  
Tabela 5.13 - Coeficiente de correlação de Pearson entre o módulo da diferença (movimento 

planejado – movimento real) e o módulo da média [(movimento planejado + 
movimento real)/2]  para o arco superior 

 

 
Rotação Inclinação Angulação 

 
r   r   r    

Total 0,58*   0,41*   0,24*    

n 166   166   166    

*p<0,05; r: coeficiente de correlação de Pearson. 
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Figura 5.3 – Gráfico de Bland-Altman para o arco inferior: módulo da diferença plotado em relação ao 
módulo da média. As linhas tracejadas representam os limites de concordância, e a 
contínua a média da diferença 

 

 
 
Tabela 5.14 - Coeficiente de correlação de Pearson entre o módulo da diferença (movimento 

planejado – movimento real) e o módulo da média [(movimento planejado + 
movimento real)/2]  para o arco inferior 

  

 
Rotação Inclinação Angulação 

 
r   r   r    

Total 0,57*   0,02   0,22*    

n 162   162   162    

*p<0,05; r: coeficiente de correlação de Pearson. 
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6      DISCUSSÃO 

 
 

No presente estudo, os valores de rotação, inclinação e angulação foram 

longitudinalmente obtidos por meio do método desenvolvido.  Deve-se ter em mente 

que a primeira fase do trabalho se concentrou em verificar se o método seria válido 

e reprodutível para mensuração dos movimentos em quaisquer modelos, não 

apenas nos de pacientes em tratamento com Invisalign®. Até onde sabemos, este é 

o primeiro trabalho a testar a validade e reprodutibilidade de um método para 

avaliação longitudinal do posicionamento dentário em modelos digitais. 

As tabelas 5.1 e 5.2, a respeito da validação, demonstram que as medidas de 

rotação apresentaram excelentes índices de confiabilidade (ICC) para todos os 

grupos de dentes. Da mesma forma, a avaliação da inclinação de pré-molares e 

molares também obteve valores excelentes. O mesmo não foi encontrado para a 

inclinação dos dentes anteriores e para a angulação de todos os dentes que, em sua 

maioria, apresentaram valores indicativos de confiabilidade moderada.  

A melhor abordagem estatística para medir o grau de concordância entre dois 

métodos não é clara (46, 47). Tem sido discutido, na literatura científica, que o 

Coeficiente de Correlação Intraclasse não deve ser considerado isoladamente para 

este fim, porque um alto de ICC não significa, necessariamente, que dois métodos 

são concordantes (46). Com o intuito de superar esse problema, os limites de 

concordância de Bland-Altman foram aplicados. 

Discrepâncias maiores do que 3° entre o método e a Tabela de Movimentos 

Invisalign® foram consideradas como clinicamente relevantes. Partindo desse 

pressuposto, pode-se considerar a metodologia como tendo valor limitado para 

mensuração longitudinal da rotação dos caninos superiores, inclinação de dentes 

anteriores e a angulação de todos os dentes (ver limites de concordância nas 

tabelas 5.3 e 5.4). Para os caninos superiores, por exemplo, o método tende a 

subestimar o valor de rotação real em até 5,43° ou superestimá-lo em até 3,47° (-

3,47- 5,43).  

O fato de a Tabela Invisalign® e o método terem produzido resultados 

diferentes para algumas medições pode estar relacionado a limitações na 

estabilidade do plano de referência entre os modelos inicial e final planejado. 

Quando a Align Technology® recebe os modelos digitais iniciais ou quando os cria a 
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partir das moldagens em silicone, o modelo possui um plano de referência. Edições 

são executadas nesse modelo para gerar o setup final, de maneira que as medidas 

de movimentação são obtidas em relação ao plano do arquivo original. A 

estabilidade do plano é garantida porque o primeiro modelo gera o segundo. Quando 

é necessário executar essa tarefa da maneira oposta, ou seja, criar um plano de 

referência estável para os dois arquivos, encontram-se dificuldades. 

Segundo Ferrario et al. (41), a estabilidade do plano é pressuposto importante 

para análises longitudinais, pois em casos de alteração do mesmo, as medidas finais 

serão obtidas em relação a uma nova referência. A amostra do presente estudo foi 

composta por indivíduos com tendência à mordida aberta anterior, e o planejamento 

do tratamento incluiu extrusão de dentes anteriores, tendendo a alterar a inclinação 

do plano de referência no sentido anteroposterior. Por esse motivo, em vez de 

construirmos dois planos de referência (01 no modelo inicial e um no modelo final), 

optamos por alinhar os dois modelos por meio do algoritmo best fit e fazer um único 

plano, como tentativa de atenuar a modificação. Adicionalmente, resolvemos 

construí-lo diferentemente do preconizado por Richmond et al. (4), que o fizeram nas 

bordas incisais e pontas das cúspides. Em alternativa, usamos a mesma abordagem 

que Huanca Ghislanzoni et al. (2), os quais defendiam que construir o plano mais 

próximo da região gengival o tornaria menos suscetível a alterações na inclinação 

dentária, nas curvas de Spee ou de Wilson. Todas essas abordagens, no entanto, 

parecem não ter sido suficientes para garantir a estabilidade. 

Embora esse fato não possa ser afirmado, acreditamos que a razão de a 

inclinação de dentes posteriores ter apresentado boa concordância, apesar da 

alteração no plano de referência, está relacionada ao processo de obtenção dessa 

medida. Considerando que a inclinação é obtida em relação ao plano XZ, faz sentido 

imaginarmos que alterações do plano no sentido anteroposterior poderiam 

comprometer a mensuração na região anterior do arco e talvez não a comprometer 

na área posterior. Alterações do plano no sentido látero-lateral, como seria esperado 

para indivíduos em correção de inclinações laterais de planos oclusais, teoricamente 

prejudicariam a obtenção do torque na região posterior sem comprometê-la na área 

anterior. 
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No que diz respeito à rotação, deve-se lembrar que, enquanto a inclinação e a 

angulação foram obtidas em relação ao eixo Z, a rotação foi mensurada em relação 

ao eixo Y. Medidas angulares obtidas por esse eixo parecem ser pouco 

influenciadas por inclinações do plano na direção anteroposterior, o que foi 

corroborado pelos resultados do presente estudo, ao menos para pequenas 

alterações. 

Quanto à reprodutibilidade, foram alcançados excelentes valores de ICC e 

níveis de concordância adequados, com discrepâncias abaixo de 1° para todos os 

tipos de movimentos. Provavelmente, esse fato se deve à consistência na 

transferência de pontos do modelo inicial para o modelo final. Nouri et al. (3) 

mediram as inclinações dentárias transversalmente nos modelos por dois meios: 

manualmente, com o uso do “Tooth Inclination Protractor”  TIP , e digitalmente, por 

meio de software desenvolvido para esse fim. Esses autores verificaram que o 

método digital apresentou nível de reprodutibilidade ligeiramente superior ao método 

manual, com ICC de 0,88, 0,76 e 0,87 para os incisivos, caninos e dentes 

posteriores, respectivamente. Além disso, Kodaka et al. (48), que também mediram 

inclinações de forma transversal, mas não digital, obtiveram ICC total de 0,98. 

Nossos resultados são semelhantes aos de Kodaka et al. (48), já que o ICC total 

alcançado para a reprodutibilidade da inclinação foi de 0,99 (0,99-1,00).  

O método, como observado e discutido, mostrou-se com validade adequada 

para mensuração da rotação de forma geral e inclinação de dentes posteriores, 

tendo validade limitada para mensurar a angulação de praticamente todos os dentes 

e inclinação dos anteriores entre dois modelos. Um questionamento que pode surgir 

é o porquê de a metodologia ter sido utilizada em sua totalidade para mensurar a 

previsibilidade do Invisalign®. Ocorre que, como tanto o ∆planejado quanto o ∆real 

foram calculados pela mesma técnica, o princípio de manutenção do erro tende a 

minimizar o problema da validade de algumas medidas. Ou seja, se ambos os ∆ são 

mensurados pelo mesmo método, qualquer erro presumido provavelmente será 

mantido na mesma proporção para ambas as medições, tornando a comparação 

válida. 

Os alinhadores, como utilizados atualmente, são um instrumento novo na 

Ortodontia e o conhecimento a seu respeito ainda vem sendo construído. Os 

ortodontistas com certa experiência nesse tipo de tratamento muitas vezes 

conseguem afirmar quais movimentos são mais facilmente alcançados, porém, a 
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estimativa precisa da diferença entre os movimentos real e prescrito é difícil de ser 

obtida somente com base na experiência clínica (5). 

Um dos grandes desafios para a avaliação da previsibilidade dos alinhadores 

está na utilização de metodologia adequada. Alguns trabalhos se concentraram em 

avaliar a efetividade na qualidade da finalização pelo SOA (37) ou a obtenção de 

parâmetros como sobremordida e sobressalência (36, 37), fornecendo aspectos 

gerais a respeito da acurácia. Para estudos que pretendem investigar aspectos mais 

pontuais como a estimativa de movimentação de determinado dente, a não 

existência de estruturas estáveis para sobreposição dos modelos digitais tem sido 

grande problema.  

Tentando resolver essa questão, alguns estudos optaram por realizar a 

sobreposição nos dentes posteriores (pré-molares e molares) para situações nas 

quais somente a movimentação dos anteriores estivesse planejada (35), ou nos 

molares quando pequena movimentação dos mesmos estivesse prescrita (40). 

Ocorre que a sobreposição nos posteriores limita a avaliação da acurácia aos dentes 

anteriores e que não se pode refutar a possibilidade de movimentação, mesmo em 

dentes sem planejamento de movimento. Sabe-se, por exemplo, que o simples uso 

dos alinhadores pode causar intrusão dos dentes posteriores (10) devido ao 

recobrimento oclusal do aparelho. A sobreposição em dentes com planejamento de 

movimentação parece ser ainda mais problemática.  

O método utilizado no presente estudo, diferentemente, permite a avaliação 

da acurácia de todos os dentes, embora também apresente limitações, como já 

mencionado. Um fato interessante é que este é o primeiro trabalho envolvendo a 

previsibilidade na movimentação por dente a testar a validade do meio de 

mensuração aplicado. Todos os demais se restringiram à análise da 

reprodutibilidade e partiram do pressuposto de que o método era válido sem, no 

entanto, testá-lo. Porém, o principal diferencial deste estudo é o seu desenho, pois 

além de utilizarmos a diferença das variações (∆planejado - ∆real), e não a diferença 

direta entre o planejado e o alcançado, aplicamos a verificação da concordância de 

forma adequada. Os trabalhos, de forma geral, aplicaram somente testes de 

comparação de médias ou de medianas (teste T pareado ou equivalente não 

paramétrico) (5, 38-40) e, a partir da presença ou ausência de significância 

estatística, definiram se o movimento planejado e o alcançado eram concordantes. 

Ocorre que, quando se avalia a concordância entre duas medidas, os testes de 



73 

 

comparação de médias analisam apenas se há erro sistemático (se um método 

mede sempre a mais ou a menos que o outro) e não necessariamente o grau de 

concordância. Outras avaliações, como o Bland-Altman e o ICC deveriam ser 

incluídas para interpretação completa dos dados. Esse fato, inclusive, torna difícil de 

realizar comparações com os nossos resultados. 

 Quanto à previsibilidade do tratamento com alinhadores na correção da 

rotação, no presente estudo, percebeu-se que, embora os valores de confiabilidade 

tenham sido bons para quase todos os dentes, os limites de concordância foram 

bastante amplos para caninos e pré-molares superiores e para pré-molares 

inferiores. Limites mais estreitos e, portanto, mais concordantes foram obtidos pelos 

incisivos e primeiros molares. A análise destes dentes deve ser feita com cautela, 

pois o teste de Correlação de Pearson demonstrou que para as rotações, a 

previsibilidade do movimento tende a piorar à medida que se planeja maior 

quantidade de movimentação. Dessa maneira, a boa concordância encontrada pelos 

primeiros molares pode estar simplesmente relacionada à baixa quantidade de 

movimento solicitado (em média 2,48° e 2,37° nos arcos superior e inferior 

respectivamente). Kravitz et al. (35), de forma semelhante, também encontraram 

valores mais baixos para a rotação de caninos do que para incisivos em ambos os 

arcos. 

Charalampakis et al. (40), de forma semelhante aos nossos resultados, 

obtiveram diferenças (entre ∆planejado e real) estatisticamente significantes para 

rotação de incisivos, caninos e pré-molares, tanto superiores como inferiores. Os 

caninos foram os dentes com maior discrepância em ambos os arcos (mediana de 

3,05° na maxila e 2,45°na mandíbula). Em nosso estudo, os maiores erros 

sistemáticos foram obtidos pelos caninos no arco superior (média de 5,15°), e pelos 

pré-molares no inferior (3,71°).  Já no trabalho de Grunheid et al. (38), as diferenças 

entre as rotações do modelo final planejado e a do final real foram todas muito 

baixas (< 2°) e, portanto, clinicamente irrelevantes. Diferença estatisticamente 

significante foi obtida somente nos primeiros pré-molares inferiores (-1,71° ± 2,91) e 

laterais inferiores (-0,99° ± 2,28°). Esses autores utilizaram tantos valores positivos 

quanto negativos (rotação horária e anti-horária) para obtenção da média, diferente 

do nosso estudo, o que poderia justificar os baixos valores. Esse fato, entretanto, 

parece não ter incorrido no risco de provocar falsa acurácia, já que os autores 

afirmam ter também efetuado a avaliação com valores em módulo para certificação.  
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Fato interessante encontrado no presente estudo foi a tendência de a 

previsibilidade da rotação piorar à medida que se aumenta a quantidade de 

movimento planejado. Isso já havia sido apontado por Kravitz et al. (35), os quais 

verificaram que, para os caninos, planejamentos de rotações > 15° eram menos 

previsíveis que os < 15°. Foram obtidos coeficientes de correlação moderados em 

ambos os arcos.  

No que diz respeito à inclinação, o presente trabalho encontrou confiabilidade 

(ICC)  boa a excelente para incisivos, caninos e pré-molares em ambos os arcos, e 

valores muito baixos para os primeiros e segundos molares. Sabe-se que, na 

ortodontia convencional fixa, a aplicação de torque na região de segundos molares é 

mais difícil de ser expressada, pois como se trata de região de extremidade, o arco 

fica mais flexível e exerce menor força. Como os alinhadores apresentam maior 

flexibilidade nas extremidades, parece que também uma menor força é exercida nas 

regiões posteriores (38), o que pode justificar os piores resultados de inclinação dos 

primeiros e segundos molares. Lombardo et al. (5), de forma semelhante, 

encontraram acurácia mais baixa para a inclinação dos molares (52%) do que para a 

dos demais dentes na maxila. No trabalho de Grunheid et al. (38), a única medida 

que apresentou diferença clinicamente significativa (>2°) foi a inclinação dos 

segundos molares superiores. 

 A boa confiabilidade obtida para incisivos, caninos e pré-molares não deve 

ser avaliada sozinha. Ao verificarmos os limites de concordância, percebemos que 

os caninos inferiores obtiveram os melhores resultados (-1,84 – 2,90). Esse fato 

difere, por exemplo, do de Lombardo et al. (5) que encontraram piores valores para 

inclinação dos caninos (66%) no arco inferior. Possivelmente, no presente trabalho, 

alterações da distância intercaninos possam ter influenciado na melhor obtenção da 

inclinação planejada. Medidas transversais, entretanto, não foram realizadas para 

confirmar essa questão. A literatura demonstra que, particularmente para os 

incisivos, a obtenção da inclinação lingual de coroa é mais previsível do que a 

obtenção da inclinação vestibular (35). Para avaliar este aspecto, seria necessário 

dividir a amostra em dois grupos de maneira a separar os sinais (planejamento de 

inclinação vestibular e planejamento de inclinação lingual) para compará-los. O fato 

de termos uma amostra pequena, porém, inviabilizou essa possiblidade. Melhores 

valores de concordância foram observados pelos incisivos inferiores que pelos 

superiores.  
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Quanto à angulação, valores muito baixos de confiabilidade e limites de 

concordância bastante amplos foram obtidos pelos segundos molares superiores, 

sendo os piores valores de confiabilidade também obtidos pelos segundos molares 

no arco inferior. Esse fato pode também ter relação com o aspecto já mencionado de 

maior flexibilidade do alinhador nas regiões de extremidade. Os valores obtidos de 

ICC e de limites de concordância foram melhores para os caninos e incisivos 

inferiores do que para os superiores. Esse aspecto pode estar associado ao fato de 

os inferiores possuírem raízes menores e mais fáceis de serem movimentadas.  

Devemos destacar algumas limitações do presente estudo. Apesar de o 

número de dentes analisados ser adequado, segundo cálculo amostral, outros 

trabalhos com maior número de pacientes fornecerão maior robustez aos achados 

apresentados. Além disso, a validade externa dos resultados poderia ser restrita, 

principalmente se considerarmos que os pacientes deste trabalho têm tendência à 

mordida aberta anterior. Ainda, a despeito de os aprimoramentos do método terem 

mitigado os problemas de estabilidade do plano de referência, é presumido que, 

mesmo assim, exista instabilidade residual. Por último, é importante ressaltar que, 

embora façamos as análises por tipo de movimentação, um único dente não é uma 

unidade isolada. Está sujeito a vários movimentos ao mesmo tempo, de maneira que 

um pode facilitar ou dificultar a expressão do outro. Alteração de inclinação e 

deslocamento horizontal, por exemplo, podem estar programados para determinado 

dente de forma que o deslocamento pode resultar em maior incorporação de 

inclinação do que o planejado, ou em sentido diferente do que foi prescrito.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados do presente estudo, pode-se concluir que:   

 

 A previsibilidade do tratamento com alinhadores Invisalign® variou, na 

maioria das vezes, entre moderada a baixa para os movimentos de rotação, 

inclinação e angulação. 

 Foi possível desenvolver o método proposto utilizando bases 

trigonométricas. 

 Esse método se mostrou altamente reprodutível. 

 O método é válido para mensuração da rotação de todos os dentes (exceto 

dos caninos superiores) e inclinação de pré-molares e molares. Demonstrou 

validade limitada para medir a inclinação dos dentes anteriores e angulação de 

todos os dentes. 

 O grau de confiabilidade e de concordância entre os movimentos 

planejados e os efetivamente alcançados pelo tratamento Invisalign® resultaram em 

boa previsibilidade para: 

a) rotação, inclinação e angulação de incisivos superiores e inferiores; 

b) rotação de caninos inferiores, inclinação de caninos superiores e 

inferiores, angulação de caninos inferiores; 

c) rotação de primeiros  molares superiores e inferiores, e de segundos 

molares superiores. 

 Em baixa previsibilidade para: 

d) angulação de caninos superiores; 

e) rotação de pré-molares inferiores e angulação dos pré-molares  

superiores; 



 

f)   inclinação dos molares superiores e inferiores, e angulação dos 

segundos molares em ambos os arcos. 

Os demais moimentos obtiveram previsibilidade moderada. 

Aplicação clínica: Sobrecorreções são recomendadas quando planejados os 

movimentos que apresentaram previsibilidade moderada ou baixa. 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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