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RESUMO 

 

Os alinhadores ortodônticos têm se destacado, demonstrando resultados satisfatórios 

aliados ao conforto e discrição visual, além de promover a correção dentária sem 

prejudicar a estética do sorriso, proporcionando à pessoa que deseja um tratamento 

diferenciado o conforto e eficácia em seu uso, sem perder a qualidade da terapia, dará 

preferência aos alinhadores ortodônticos. Com a evolução na mecânica ortodôntica 

dos alinhadores, o emprego de “attachments” se tornou fundamental para as 

movimentações dentárias por promover melhor adaptação e retenção ao arco, 

dificultando sua remoção. Sendo assim, esta patente tem como objetivo apresentar 

um dispositivo, para remoção de alinhadores e higienização de dentes, tecidos 

adjacentes ou do alinhador ortodôntico.  

 

Palavras-chave: Patente, Dispositivo, Higiene Bucal, Odontologia, Ortodontia, 

Estética, Alinhadores Estéticos Transparentes. 
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ABSTRACT 

 
Orthodontic aligners have detached, showing satisfactory results combined with 

comfort and visual discretion, as well as promoting dental correction without impairing 

the aesthetics of the smile, providing comfort and effectiveness in its use, to the person 

who wants a differentiated treatment without losing the quality of the tooth. Therapy 

will give preference to orthodontic aligners. With the evolution in the orthodontic 

mechanics of the aligners, the use of attachments has become fundamental for dental 

movements because it promotes better adaptation and retention to the arch, making 

its removal difficult. Thus, this patent aims to present a device for the removal of 

aligners and cleaning teeth, adjacent tissues or aligner itself. 

 

Keywords: Patent, Equipment and Supplies, Oral Hygiene, Dentistry, Orthodontic, 

Esthetics, Orthodontic Appliances Removable 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Com o avanço dos tratamentos ortodônticos, buscam-se alternativas de 

aparelhos estéticos, que promovam a correção dentária sem prejudicar a estética do 

sorriso (Abbate et al., 2015; Levrini et al., 2015). Assim, os alinhadores tem se 

destacado, demonstrado resultados ortodônticos satisfatórios aliados ao conforto e 

discrição visual, ou seja, quando encaixados na cavidade bucal são dificilmente 

percebidos (Azaripour et al., 2015; Fujiyama et al., 2014). 

Em 1945, Kesling, foi o primeiro a introduzir o uso dos alinhadores para 

corrigir o apinhamento, porém somente em 1997, esse método de movimentação 

dentária foi realmente difundida pelos estudantes ZiaChishti e Kelsey Wirth, da 

Universidade de Stanford, EUA, que após aprovação pela “Food and Drug 

Administration”, a tecnologia dos alinhadores (Invisalign®) foi apresentada no  

 Em 2013, foram cerca de 2 milhões de casos tratados com alinhadores 

ortodônticos, um total de 40.000 alinhadores foram fabricados todos os dias, quase  

1,5 milhão de pessoas optaram por esse tipo de tratamento (Baron, 2014). 

A facilidade em usar um alinhador ortodôntico e conseguir manter a higiene 

bucal proporciona ao paciente uma maior confiabilidade quando comparados ao uso 

de aparelhos fixos ortodônticos que por muitas vezes dificulta a escovação dentária, 

o que induz uma alteração na flora bucal, aumentando bactérias cariogênicas, como 

streptococcus mutans, lactobacilli e microorganismos patogênicos periodontais. Além 

disso, o desenvolvimento de lesões de mancha branca é um efeito colateral 

indesejável que pode ocorrer durante o tratamento ortodôntico corretivo, em virtude 

da dificuldade em realizar uma boa higienização, no qual a remocão mecânica muitas 

vezes não é o suficiente para manter uma limpeza dentária ideal, havendo a 

necessidade do uso de enxaguantes bucais como auxiliadores para uma flora bucal 

adequada evitando assim, a incidência da taxa de 30% a 70% do acúmulo da placa 

bacteriana (Azaripour, 2015; Baron, 2014; Fujiyama, 2014; Galan-Lopez et al., 2019; 

Jeremiah et al., 2011; Klaus et al., 2016; Levrini et al., 2015; Lombardo et al., 2017; 

Madariaga et al., 2020; Mummolo et al., 2018; Rossini et al., 2015; Sifakakis et al., 

2018). 
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A preferência em usar um alinhador ortodôntico aumenta conforme a idade, 

uma vez que podem ser removidos durante o consumo de alimentos e bebidas, o que 

facilita a manutenção de uma cavidade bucal adequada, em vista que, a colonização 

de bactéria pode ocorrer no  alinhador ortodôntico, contudo, em uma proporção 

reduzida comparada aos aparelhos fixos ortodônticos (Abbate, 2015; Azaripour, 2015; 

Baron, 2014; Jeremiah, 2011; Lu et al., 2018; Rossini, 2015; Zhao et al., 2019). 

Com o avanço na mecânica ortodôntica dos alinhadores, é possóvel realizar 

diversos movimentos a fim de atuar sobre más oclusões dentárias, dificilmente 

corrigidas alguns anos atrás, sendo que essa evolução se deve à utilização dos 

“attachments”, que são resinas fixadas em diversos formatos, com finalidade de 

aumentar a retenção dos alinhadores e aprimorar as movimentações dentárias mais 

complexas. Os “attachments” provocam maior pressão dos alinhadores ao arco 

dentário, em virtude da força exigida no dente para sua movimentação (Dasy et al., 

2015; Weir, 2017). 

Além disso, outra inovação para aumentar a eficiência dos resultados no 

tratamento com alinhadores ortodônticos é a utilização de mordedores, cuja função é 

possibilitar a melhor adaptação dos alinhadores ao dente, o que provavelmente 

promova maior retenção (Gaschler et al., 2019).  

Consequentemente, há maior dificuldade na remoção dos alinhadores, o que 

pode gerar certo estresse ao paciente, que normalmente procura remover o aparelho 

por meio de qualquer instrumental que esteja ao seu alcance ou até mesmo utilizando 

sua própria unha, que consequentemente, acaba por fraturar ou desgastar os dentes. 

Portanto, a dificuldade em remover o alinhador, gerou a necessidade de um 

acessório que auxilie nesse procedimento, sendo que é possível encontrar à venda 

acessórios denominados “outies”; contudo, são dispositivos importados e limitados 

apenas à remoção dos alinhadores. Sendo assim, procurou-se idealizar um acessório 

capaz de promover, além da remoção desses aparelhos, também a higienização 

dentária, dos tecidos adjacentes e dos alinhadores.  

Os alinhadores devem ser mantidos na cavidade bucal em torno de 20 a 22 

horas por dia, a fim de promover eficiência nos resultados almejados, por isso, é 

comum que os pacientes façam pequenas refeições com os próprios alinhadores 

posicionados em boca, ou ainda que reposicionem os alinhadores sem ter realizado 

qualquer higienização bucal, o que poderia promover maior acúmulo de placa 
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bacteriana ao longo do dia, tanto na superfície dentária como nos próprios alinhadores 

(Lombardo, 2017; Lu, 2018; Rossini, 2015) 

Isto posto, a escova inserida neste acessório tem como finalidade higienizar 

os arcos dentários ou os próprios alinhadores, de acordo com a preferência do 

usuário, diminuindo a aparição de placa bacteriana presente nessas superfícies 

(Karkhanechi et al., 2013; Levrini, 2015; Lu, 2018; Miethke;  Brauner, 2007; Schaefer;  

Braumann, 2010; Zhao, 2019) Essa escova tem cerdas de tamanho reduzido, sendo 

dimensões suficientes para higienização, a fim de aprimorar o controle da higiene 

bucal, é possível de ser acoplada internamente à capa do dispositivo, o que facilita 

seu armazenamento. 

 Esse dispositivo terá um tamanho reduzido, possibilitando um preciso 

posicionamento na caixa do alinhador, dessa forma, o paciente terá facilidade na 

utilização do removedor de alinhadores e higienizador. 
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2. PROPOSIÇÃO 

 No intuito de promover maior conforto e higiene, e facilitar a remoção dos 

alinhadores e higienização dos arcos dentários, tecidos adjacentes ou dos 

alinhadores, este trabalho tem como objetivo apresentar um modelo de utilidade, 

constituído por um conjunto de 3 (três) peças  que, usadas em momentos diferentes, 

apresentam funções distintas, formando um sistema prático para desenvolver as 

funções supracitadas. 

 

 

  



18 
 

 

1. DESCRIÇÃO DA PATENTE  

 

RELATÓRIO 

“DISPOSITIVO REMOVEDOR DE ALINHADORES ORTODÔNTICOS E 

HIGIENIZADOR.” 

 CAMPO DA DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA  

[1]            O presente Relatório Descritivo de Patente de Modelo de Utilidade, trata-

se de um dispositivo removedor de alinhadores ortodônticos e higienizador, 

composto por três peças distintas formadas pelo conjunto: gancho removedor, 

escova dental e caixa de alinhadores, fabricado em qualquer tipo de material plástico 

ou metálico, autoclavável ou não; com a função de auxiliar na remoção de 

alinhadores ortodônticos da arcada dentária, bem como da higienização dos 

mesmos e dos elementos dentais, onde o gancho removedor do conjunto possui um 

“design” exclusivo de maneira que se adapte na borda do alinhador a ser removido, 

tanto da arcada superior como o alinhador da arcada inferior, a escova dental será 

utilizada para higienização do alinhador, bem como dos próprios dentes, e a última 

peça do conjunto, que tem como principal função, a união de todas as demais peças 

ativas, disponibilizando o conjunto de duas maneiras: aberto, para uso a que se 

destina, e fechado para armazenamento das peças dentro da caixa de alinhadores, 

projetado de forma prática e segura, pertencente ao ramo odontológico, e ao qual foi 

dada original disposição construtiva, com vistas a proporcionar o máximo 

desempenho através de um produto inovador e de qualidade. 
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FUNDAMENTOS DA DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA  

[2]  Os acessórios ortodônticos comercializados atualmente, principalmente 

no que diz respeito aos removedores de alinhadores ortodônticos, não dispõem de 

um conjunto com escova dental para higienização, e por esse motivo, deixam muito 

a desejar, pois é imprencindível contar com a higienização logo após a remoção do 

alinhador ortodôntico, sendo inclusive, uma proteção adicional para que haja a 

garantia completa de um excelente tratamento.  

[3]  Por essas e outras intercorrências, os removedores de alinhadores 

ortodônticos disponíveis no mercado até o presente momento precisavam de um 

aperfeiçoamento, um aprimoramento, ou seja, uma forma mais eficiente de utilização 

e segura para os pacientes/usuários, com melhores resultados, que além da 

combinação/junção de uma escova dental para higienização do alinhador ortodôntico 

ou mesmo a sua remoção, pudesse proporcionar também melhores resultados e 

maior confiança durante todo o tratamento, com praticidade, agilidade e comodidade, 

com menos tempo de cadeira nos consultórios, obtendo em ganho de tempo e 

dinheiro para os pacientes/usuários.  
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SUMÁRIO DA DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA 

[4]  Mediante a esses e outros diversos aspectos e necessidades do meio 

técnico, e procurando aplicar a experiência adquirida na prática, foi desenvolvida a 

presente disposição construtiva, idealizando um conjunto dispositivo removedor de 

alinhadores ortodônticos e higienizador, desenvolvido visando proporcionar 

comodidade ao paciente/usuário de alinhadores ortodônticos, a fim de promover 

rapidez e segurança no ato da remoção desses alinhadores, que normalmente se 

encontram muito adaptados aos elementos dentais, o que torna difícil a sua 

remoção.  

[5]  A invenção proposta tem como objetivos principais oferecer um conjunto 

removedor de alinhador ortodôntico conjuntamente à um higienizador, nesse caso a 

escova dental, pois como é do conhecimento de todos, o tratamento com alinhadores 

ortodônticos estéticos, consiste em usar vários alinhadores sequenciais, cada um 

com uma nova posição dos elementos dentais, sendo diferente da anterior, a fim de 

alcançar os objetivos finais do tratamento, ou seja, o alinhamento dos arcos 

dentários. 

[6]  Em cada troca por um novo alinhador da sequência pré estipulada, a 

adaptação do mesmo é mais justa e consequentemente promove maior dificuldade 

de remoção e foi pensando nisso, que foi criada a ponta ativa responsável pelo 

auxílio da remoção do alinhador, proporcionando maior agilidade e segurança nesse 

processo.   

[7]  O invento foi projetado e desenvolvido pensando na praticidade e 

comodidade, mas também na agilidade e segurança do tratamento, de suma 

importância, idealizando um conjunto removedor de alinhador ortodôntico e 

higienizador de fácil manuseio, contando com design compacto e de fácil 

empunhadura para a execução dos movimentos dentro da boca.   

[8]  O dispositivo removedor de alinhadores ortodônticos e higienizador, foi 

projetado para ser utilizado da maneira mais correta e eficiente para o tratamento, 

possibilitando à quaisquer usuários, sejam leigos ou mais experientes, utilizar e 

executar os movimentos de forma rápida e fácil, graças a sua simplicidade, 

proporcionando também grande aceitação no mercado. 
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[9]  O dispositivo removedor de alinhadores ortodônticos e higienizador, mais 

precisamente em seu processo de fabricação, foi constituído com design moderno e 

arrojado, através de materiais de alta qualidade, material durável, leve, compacto, 

baixo custo e super resistente em sua estrutura, cujas partes removíveis são 

reorganizadas e fixadas na caixa de alinhadores de duas maneiras distintas: 

mantendo o conjunto fechado, interconectando e compactando as peças dentro da 

caixa de alinhadores, a fim de proteger e guardar as pontas ativas; e mantendo o 

conjunto aberto, interconectando os lados opostos das peças na caixa de 

alinhadores, a fim de efetivar a sua utilização, de forma rápida, leve, com boa 

empunhadura, garantindo uma manipulação segura e eficiente.  

[10] A disposição construtiva ora proposta é totalmente diferenciada, tem sido 

idealizada para proporcionar maior eficácia, comodidade e praticidade, além de 

proporcionar um produto extremamente eficiente em seu propósito com segurança 

e de alta qualidade.  

[11] Assim, a presente patente foi projetada visando obter maior comodidade 

e segurança na utilização do dispositivo removedor de alinhadores ortodônticos e 

higienizador, possibilitando o seu uso em quaisquer ambientes, além de oferecer a 

praticidade convenientemente configurada e arranjada para permitir que 

desempenhe suas funções com eficiência e versatilidade, sem os inconvenientes já 

mencionados. 

[12] Apresenta-se no presente pedido de patente de modelo de utilidade, um 

aperfeiçoamento introduzido em dispositivo removedor de alinhadores ortodônticos 

e higienizador, com todas as qualidades técnicas e funcionais, projetado e 

desenvolvido seguindo as mais modernas técnicas, possibilitando dessa maneira a 

sua mais adequada utilização, com segurança, praticidade e economia, sem 

prejuízos ao tratamento, consequentemente obtendo em ganho de tempo e dinheiro 

para os usuários. 
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BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS  

[13]  A partir de figuras adequadamente elaboradas e interligadas, que 

expressam a melhor forma ou forma preferencial de se realizar o produto ora 

idealizado, fundamenta-se a parte descritiva do relatório, através de uma numeração 

suficientemente detalhada e consecutiva, onde esta esclarece aspectos que possam 

ficar subentendidos pela representação adotada, de modo a determinar a proteção 

pleiteada. Sendo assim: 

 [14]  A FIG. 1.1 – Mostra as vistas súpero-frontal e posterior em perspectiva, 

do gancho removedor, objeto do presente aperfeiçoamento, ilustrando a ponta ativa 

na extremidade à esquerda.  

[15]  A FIG. 1.2 – Mostra as vistas súpero-lateral em perspectiva, faceando a 

vistas posterior da caixa de alinhadores, objeto do presente aperfeiçoamento.  

[16]  A FIG. 1.3 – Mostra as vistas súpero-lateral em perspectivada escova 

dental, objeto do presente aperfeiçoamento. 

 [17]  A FIG. 1.4 – Mostra a vista superior em perspectiva, faceando as vistas 

laterais do dispositivo removedor de alinhadores ortodônticos e higienizador, objeto 

do presente aperfeiçoamento, em momento de utilização de forma aberta, ilustrando 

o gancho removedor e a escova dental montados e conectados à caixa de 

alinhadores para o uso a que se destina. 

[18]  A FIG. 1.5 – Mostra a vista inferior em perspectiva, faceando as vistas 

laterais do dispositivo removedor de alinhadores ortodônticos e higienizador, objeto 

do presente aperfeiçoamento, em momento de utilização de forma aberta, ilustrando 

o gancho removedor e a escova dental montados e conectados à caixa de 

alinhadores para o uso a que se destina. 

[19]  A FIG. 1.6 – Mostra a vista frontal e posterior em perspectiva do dispositivo 

removedor de alinhadores ortodônticos e higienizador, objeto do presente 

aperfeiçoamento, em momento de utilização de forma fechada, ilustrando o gancho 

removedor e a escova dental compactados e recolhidos dentro da caixa de 

alinhadores, encaixados e travados, evitando que o conjunto se abra, para proteção 

e armazenamento das peças do conjunto.  
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[20] A FIG. 1.7 – Em uma vista frontal mostra a utilização do gancho 

removedor que se adapta na borda do alinhador ortodôntico justaposto à gengiva, 

que ao tracionar no sentido oposto da inserção do alinhador ortodôntico, permite a 

remoção do alinhador com destreza.   

 [21]  Cabe ressaltar que estas figuras e suas versões são meramente 

representativas, podendo apresentar variações, desde que não fujam do inicialmente 

requerido. 
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DESCRIÇÃO DETALHADA DA DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA  

[22]  De conformidade com o quanto ilustram as figuras acima relacionadas, o 

“DISPOSITIVO REMOVEDOR DE ALINHADORES ORTODÔNTICOS E 

HIGIENIZADOR”, que se trata de um novo acessório odontológico para o tratamento 

do alinhamento dos arcos dentários em pacientes que se utilizam de alinhadores 

ortodônticos estéticos nos dentes, através de um dispositivo removedor de 

alinhadores ortodônticos disponibilizado em conjunto, acompanhado de 

higienizador, que neste caso é a escova dental (3), pertencente ao ramo 

odontológico, é caracterizado por ser composto por três peças distintas formadas 

pelo conjunto: gancho removedor (1), escova dental (3) e caixa de alinhadores (2), 

fabricado em qualquer tipo de material plástico ou metálico, autoclavável ou não, têm 

a função de auxiliar na remoção do alinhador ortodôntico (A) da arcada dentária, seja 

superior ou inferior e também promover a higienização do alinhador ortodôntico (A), 

na sua superfície externa ou interna, bem como dos elementos dentais (B). 

[23]  O gancho removedor (1) é caracterizado por possuir uma ponta ativa (C) 

de formato semi curvado, para obter o melhor posicionamento de execução dentro 

da cavidade bucal, esta ponta ativa (C) se adapta na borda do alinhador ortodôntico 

(A), justaposto à gengiva (D), de maneira que, seja tracionado no sentido contrário 

ao sentido de inserção do alinhador ortodôntico (A), proporcionando assim a sua 

remoção de forma rápida e segura.   

[24]  Fazendo parte do conjunto, se apresenta uma escova dental (3), que 

embora de tamanho reduzido, cumpre com o propósito a que foi destinado, ou seja, 

a higienização dos elementos dentais (B) e do alinhador ortodôntico (A).  

[25]  A caixa de alinhadores (2) é responsável pela união das extremidades 

ativas do conjunto, o gancho removedor (1) e a escova dental (3), servindo como um 

suporte, possibilitando dupla função: mantendo o conjunto aberto, para o uso que se 

destina, permitindo que as peças se conectem à caixa de alinhadores (2), e unidas, 

estejam aptas a poderem ser efetivamente utilizadas, facilitando a manipulação do 

usuário; e a outra função é mantendo o conjunto fechado, para armazenamento 

dentro da caixa de alinhadores (2), permitindo que as peças sejam compactadas e 

retraídas dentro da caixa de alinhadores (2), ficando estas encaixadas e travadas, 
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impedindo que o conjunto se abra, de forma protegida e armazenadas para serem 

acondicionadas na caixa de alinhadores (3). 
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REINVINDICAÇÃO 

 

[1] “DISPOSITIVO REMOVEDOR DE ALINHADORES ORTODÔNTICOS E 

HIGIENIZADOR”, que se trata de um novo acessório odontológico para o tratamento 

do alinhamento dos arcos dentários em pacientes que utilizam alinhadores 

ortodônticos estéticos nos dentes, através de um dispositivo removedor de 

alinhadores ortodônticos, disponibilizado em conjunto, acompanhado de higienizador, 

que neste caso é a escova dental (3), pertencente ao ramo odontológico, é 

caracterizado por ser composto por três peças distintas formadas pelo conjunto: 

gancho removedor (1), escova dental (3) e caixa de alinhadores (2), fabricado em 

qualquer tipo de material plástico ou metálico, autoclavável ou não, têm a função de 

auxiliar na remoção do alinhador ortodôntico (A) da arcada dentária, seja superior ou 

inferior, e também promover a higienização do alinhador ortodôntico (A), na sua 

superfície externa ou interna, bem como dos elementos dentais (B). 

[2] O gancho removedor (1) é caracterizado por possuir uma ponta ativa (C) 

de formato semi curvado, para obter o melhor posicionamento de execução dentro da 

cavidade bucal, esta ponta ativa (C) se adapta na borda do alinhador ortodôntico (A), 

justaposto à gengiva (D), de maneira que, seja tracionado no sentido contrário ao 

sentido de inserção do alinhador ortodôntico (A), proporcionando assim a sua 

remoção de forma rápida e segura, sendo que, fazendo parte do conjunto, se 

apresenta uma escova dental (3), que embora de tamanho reduzido, cumpre com o 

propósito a que foi destinado, ou seja, a higienização dos elementos dentais (B) e do 

alinhador ortodôntico (A). 

  

[3] O DISPOSITIVO REMOVEDOR DE ALINHADORES ORTODÔNTICOS E 

HIGIENIZADOR, possui em uma das peças de seu conjunto, a caixa de alinhadores 

(2), caracterizada por ser responsável pela união das extremidades ativas do conjunto, 

o gancho removedor (1) e a escova dental (3), servindo como um suporte, 

possibilitando dupla função: mantendo o conjunto aberto, para o uso que se destina, 

permitindo que as peças se conectem à caixa de alinhadores (2), e unidas, estejam 

aptas a poderem ser efetivamente utilizadas, facilitando a manipulação do usuário; e 

a outra função é mantendo o conjunto fechado, para armazenamento dentro da caixa 

de alinhadores (2), permitindo que as peças sejam compactadas e retraídas dentro da 
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caixa de alinhadores (2), ficando estas encaixadas e travadas, impedindo que o 

conjunto se abra, de forma protegida e armazenadas para serem acondicionadas na 

caixa de alinhadores (3). 
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RESUMO 

 

 “DISPOSITIVO REMOVEDOR DE ALINHADORES ORTODÔNTICOS E 

HIGIENIZADOR”  

  

 O presente pedido de Patente de Modelo de Utilidade refere-se a um 

dispositivo removedor de alinhadores ortodônticos e higienizador, composto por três 

peças distintas formadas pelo conjunto: gancho removedor, escova dental e caixa de 

alinhadores, fabricado em qualquer tipo de material plástico ou metálico, autoclavável 

ou não; com a função de auxiliar na remoção de alinhadores ortodônticos da arcada 

dentária, bem como da higienização dos mesmos e dos elementos dentais, onde o 

gancho removedor do conjunto possui um “design” exclusivo de maneira que se 

adapte na borda do alinhador a ser removido, tanto da arcada superior como o 

alinhador da arcada inferior, a escova dental, que poderá ser útil para higienização do 

alinhador, bem como dos próprios dentes, e a última peça do conjunto, que tem como 

principal função, a união de todas as demais peças ativas, disponibilizando o conjunto 

de duas maneiras: aberto, para uso a que se destina, e fechado para armazenamento 

dentro da caixa de alinhadores, projetado de forma prática e segura, pertencente ao 

ramo odontológico, e ao qual foi dada original disposição construtiva, com vistas a 

proporcionar o máximo desempenho através de um produto inovador e de qualidade. 
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DESENHO 
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4. CONCLUSÃO  

  

 O removedor de alinhadores e higienizador é um dispositivo inovador, 

associando a praticidade da remoção desses aparelhos à preocupação em manter 

uma adequada higiene do alinhador ou da cavidade bucal. Além disso, tem uma 

propriedade fundamental que se refere ao tamanho reduzido, o que permite seu 

armazenamento de forma prática na caixa dos próprios alinhadores.  
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ANEXO C – ARTIGO CIENTÍFICO 

 

OutKlean® – removedor de alinhadores e higienizador 

 

Resumo 

Os alinhadores ortodônticos têm se destacado, demonstrando resultados satisfatórios 

aliados ao conforto e discrição visual, além de promover a correção dentária sem 

prejudicar a estética do sorriso, proporcionando conforto e eficácia em seu uso. 

Portanto, pacientes que procuram um tratamento diferenciado sem perder a qualidade 

da terapia terá como opção, o tratamento por meio de alinhadores ortodônticos. Com 

a evolução da mecânica desses aparelhos, o emprego de “attachments” se tornou 

fundamental para promover movimentações dentárias e consequentemente, resultou 

em melhor adaptação e retenção ao arco dentário, dificultando sua remoção. Sendo 

assim, esta patente, denominada removedor de alinhadores e higienizador, tem como 

objetivo apresentar um dispositivo, para a remoção dos alinhadores e higienização de 

dentes, tecidos adjacentes ou do próprio alinhador, comercialmente denominado 

OutKlean® (Coraldent, São Paulo, SP). 

 

Palavras-chave: Patente, Dispositivo, Higiene Bucal, Odontologia, Ortodontia, 

Estética, Alinhadores Estéticos Transparentes 

 
Introdução 

Os alinhadores têm se destacado demonstrando resultados ortodônticos 

satisfatórios, aliados ao conforto e discrição visual, por serem dificilmente 

percebidos1. 

A evolução da sua mecânica ortodôntica tem exigido o frequente uso de 

“attachments”, que em grande quantidade aumentam a retenção dos alinhadores. 

Somado a isso, mordedores têm sido empregados com a finalidade de melhorar a 

adaptação dos alinhadores aos dentes, potencializando sua função2,  sendo que a 

maior retenção dificulta sua remoção3, dessa forma, torna-se necessário o uso de 

um acessório que auxilie nesse procedimento.  

A fim de promover sua remoção, lança-se mão de produtos chamados 

“outies”, contudo são dispositivos importados e limitados apenas a essa função. 

Sendo assim, idealizou-se um acessório capaz de promover além da remoção 
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desses aparelhos, também a higienização dos dentes, dos tecidos adjacentes ou 

dos alinhadores, denominado OutKlean® (Coraldent, São Paulo, SP), estimulando 

dessa forma a constante higiene do alinhador ou da cavidade bucal4-6. 

 

Descrição do OutKlean® e Modo de Uso: 

Corresponde a um dispositivo composto por três peças, disposto de forma 

aberta ou fechada, que quando em conjunto (peças 1, 2 e 3) têm a função de auxiliar 

na remoção dos alinhadores e promover a sua higienização (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1 - Conjunto aberto para uso das pontas ativas 

 

 

Figura 2: Conjunto fechado para armazenamento na caixa dos alinhadores. 

A peça 1 refere-se a uma extremidade ativa (figura 3), cuja função é 

remover os alinhadores ortodônticos encaixados nos arcos dentários superior e 

inferior. 
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Figura 3: Ponta ativa para remoção dos alinhadores (peça 1). 

Para remoção do alinhador adaptado na cavidade bucal, deve-se abrir o 

“Outklean®” na extremidade do gancho removedor, que ao ser posicionado justaposto 

à borda do alinhador, tracionando-o no sentido contrário do seu encaixe, facilita sua 

remoção (figura 4). 

 

 

 

Figura 4: Aplicabilidade do remover de alinhadores nos arcos superior (A) e 
inferior (B).  
 

A peça 2 (figura 5) é responsável pela união das peças 1 (figura 3) e 3 

(figura 6), que são extremidades ativas, apresentando dupla função, isto é, mantém o 

conjunto aberto e unido para facilitar o  manuseio do dispositivo (figura 1), ou fechado 

(figura 2) com a ponta 1 e 3 protegidas contra bactérias externas e permite ser 

acondicionado na caixa de armazenamento dos alinhadores ortodônticos. 
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 Figura 5 - A peça 2 (figura 3) é responsável pela união das peças 1 (figura 2) 
e 3 (figura 4). 
 
 A peça 3 permite higienizar os dentes e tecidos adjacentes, além de permitir 

a fácil escovação dos alinhadores. Dessa forma, o paciente mantém uma higiene 

adequada rotineiramente. 

  

 
 Figura 6 – Ponta Ativa para higienização dos alinhadores e cavidade oral. 

 

Indicações do Acessório 

 O “OutKlean®” (Coraldent, São Paulo, SP) é idealizado especialmente para 

as funções de higienizar e remover os alinhadores justapostos aos arcos superior e 

inferior, ou se for de preferência do paciente, pode ser utilizado para higiene das 

estruturas da cavidade bucal. É um acessório indicado para quem faz uso de 

alinhadores ortodônticos, bem como, qualquer outra placa odontológica; é de fácil 

manuseio e utilização para qualquer idade, tanto no propósito de facilitar a remoção, 

como auxiliar na promoção de uma flora bucal adequada ou a higienização do 

alinhador. Além disso, seu “design” foi elaborado com o intuito de ser acondicionado 

com facilidade na caixa de armazenamento dos alinhadores ortodônticos.  

 Os pacientes que fazem uso do “OutKlean®” poderão preservar-se de 

acidentes como quebra das unhas, injúrias nos tecidos moles adjacentes aos 

elementos dentais, bem como gengivites e halitoses decorrentes do acúmulo de 

alimentos não removidos ao longo do dia, mantendo saudável o ambiente oral do 

início ao fim do tratamento. 
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 É importante deixar claro, que apesar deste dispositivo estimular a maior 

frequência da higiene bucal ou dos alinhadores, deve-se entender que para uma 

higiene adequada, é necessário associar métodos mecânicos e químicos, a fim de 

remover satisfatoriamente os resíduos provavelmente acumulados ao longo do dia4,7,8. 

Conclusão 
 O OutKlean® é essencial para usuários de alinhadores ortodônticos que 

buscam bem-estar e eficácia em um único produto, pois facilita a remoção dos 

alinhadores adaptados à cavidade bucal e permite uma flora bucal adequada, além 

de ser compacto e facilmente armazenado dentro da caixa do alinhador. 
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 Legenda das Figuras 

 

Figura 1 - Conjunto aberto para uso das pontas ativas 

Figura 2: Conjunto fechado para armazenamento na caixa dos alinhadores. 

Figura 3: Ponta ativa para remoção dos alinhadores (peça 1). 

Figura 4: Aplicabilidade do remover de alinhadores nos arcos superior (A) e inferior 
(B).  
Figura 5 - A peça 2 (figura 3) é responsável pela união das peças 1 (figura 2) e 3 

(figura 4). 

Figura 6 – Ponta Ativa para higienização dos alinhadores e cavidade oral. 

 


