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SCOCATE ACR. Caixa protetora de alinhadores e aparelhos ortodônticos 
removíveis. Classificação Internacional de patentes. M.U.: BR 2020200227292, 

07/11/2020. 

 
 

RESUMO 

  

 Os alinhadores ortodônticos transparentes quando não estão adaptados 

sobre os dentes necessitam de proteção e armazenamento ideais. As caixas 

protetoras de aparelhos ortodônticos existentes no mercado contam, em sua 

maioria, com um design e interiores padronizados, além de não estarem preparadas 

para receber a grande quantidade de acessórios auxiliares que vem surgindo no 

mercado. A caixa protetora de alinhadores e aparelhos ortodônticos removíveis foi 

idealizada para mudar essa premissa, contendo características inovadoras, 

promovendo além de uma compacta e fiel armazenagem dos aparelhos, condições 

adequadas para importantes componentes de higiene que auxiliam e facilitam o uso 

dos aparelhos pelos pacientes. 

 

 

Descritores: Patente; Alinhadores estéticos transparentes; Ortodontia.	
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CHIQUITO EM, SCOCATE MC, MALTAGLIATI LA, PATEL MP, MATIAS M, NAHÁS-

SCOCATE ACR. Protective box for aligners and removable orthodontic 
appliances. International Classification of patents. M.U.: BR 2020200227292, 

07/11/2020. 

 
 

ABSTRACT 

 

Orthodontic clear aligners when not fitted over the teeth require good 

protection and storage. The protective boxes of orthodontic appliances present on 

the market have, in their majority, a standardized design and interiors, in addition to 

not being prepared to receive the large amount of auxiliary accessories that has been 

appearing on the market. The protective box for aligners and removable orthodontic 

appliances was designed to change this premise, containing innovative features, 

providing besides a compact, faithful storage of appliances and conditions suitable 

for important hygiene components that assist and facilitate the use of appliances by 

patients. 

 
Keywords: Patent; Orthodontic Appliances; Orthodontics. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Mediante a diversidade de aparelhos ortodônticos disponíveis nos dias atuais, 

os aparelhos estéticos são os mais atrativos para os pacientes, uma vez que 

favorecem a autoestima, o conforto, o bem-estar e a percepção de competência 

profissional (ALANSARI et al., 2019, GASCHLER et al., 2019). Nesse cenário, os 

alinhadores transparentes ortodônticos vêm atraindo cada vez mais adeptos por 

parte de pacientes jovens e adultos, sendo os usuários destes melhores julgados 

com relação à sua aparência estética pela sociedade (JEREMIAH, et al., 2011). 

Uma vez que os estudos atuais demonstram eficácia mecânica dos 

alinhadores ortodônticos em comparação ao tratamento ortodôntico fixo 

convencional, os profissionais estão mais confiantes na indicação desse novo 

recurso terapêutico para casos de baixa e moderada complexidade (PITHON et al., 

2019). 

Como consequência da alta demanda e utilização, a necessidade de se 

armazenar as placas alinhadoras em recipiente adequado, mantendo uma 

controlada assepsia e proteção contra possíveis acidentes, se faz indispensável. A 

limpeza de aparelhos removíveis é beneficiada quando se utiliza soluções químicas 

do que apenas escovação, sendo mais eficaz para a eliminação de Streptococcus 

mutans (SUGA et al., 2005) e também mais eficaz, quando por intermédio de 

tabletes efervescentes, em comparação a uma solução aquosa (FATHI, MARTINY & 

JOST-BRINKMANN, 2015). 

Logo, este trabalho propôs a apresentação de um modelo de utilidade (MU) 

compreendido por uma caixa de proteção de alinhadores e aparelhos ortodônticos 

removíveis com características e modificações específicas, em comparação às 

existentes no mercado odontológico, que incluem: papel embebido em solução 

odorizante, bem como presilhas para apreensão do dispositivo OutKleanÒ 

(LOURENÇO, 2019). Um espelho para a visualização por parte do paciente quando 

do momento da instalação da placa também se faz presente em seu interior. Melhor 

anatomia, vedamento periférico e redução de tamanho são características externas 

da caixa de armazenamento que facilitam o transporte. A caixa protetora de 

alinhadores e aparelhos ortodônticos removíveis foi idealizada para oferecer 

segurança, assepsia otimizada, praticidade e conforto ao paciente, bem como ao 
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ortodontista, com dispositivos inovadores em comparação às demais existentes no 

mercado odontológico. 
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2. PROPOSIÇÃO 
 
 Este trabalho teve como objetivo apresentar um modelo de utilidade (MU) 

constituído por uma caixa de proteção de alinhadores e aparelhos ortodônticos 

removíveis, com características e modificações específicas em comparação às 

existentes no mercado odontológico.  



14	
	

 

3. PATENTE  
 
“Caixa protetora de alinhadores e aparelhos ortodônticos removíveis” 
 
CAMPO DA DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA 
[1] O presente Relatório Descritivo de Patente de Modelo de Utilidade trata-se de 

uma caixa para armazenamento e proteção de aparelhos ortodônticos removíveis ou 

estéticos, composta por duas partes articuladas entre si (tampa e base), fabricada 

em qualquer tipo de material plástico, autoclavável ou não, com a função de 

proteger, armazenar e disponibilizar o seu conteúdo, de maneira prática e eficiente. 
 

A mesma possui um design exclusivo que a diferencia das demais existentes no 

mercado por possibilitar a adaptação de alguns acessórios que são pertinentes às 

utilidades básicas aferidas a ela, como proteção e transporte. 

 

FUNDAMENTOS DA DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA 
[2] De acordo com a necessidade dos usuários de aparelhos ortodônticos 

removíveis e/ou alinhadores ortodônticos estéticos, observou-se a necessidade, em 

momentos diferentes do cotidiano, do armazenamento e proteção desses aparelhos. 

Isso ocorre quando o paciente tem que se alimentar ou fazer sua higiene pessoal 

bem como do aparelho utilizado. 

 

[3] Por essas e outras necessidades, as caixas de aparelhos disponíveis no 

mercado até o presente momento precisavam de um aperfeiçoamento, um 

aprimoramento, ou seja, uma forma mais eficiente, eficaz e segura de utilização para 

os pacientes/usuários, com melhores resultados, que além da função básica de 

armazenar e proteger o seu conteúdo, tem como a possibilidade de se adaptarem 

outros acessórios a ela, promovendo mais eficiência e melhores condições de 

utilização do produto. 

Detalhes importantes caracterizam a exclusividade e originalidade do Modelo de 

Utilidade Caixa protetora de alinhadores e aparelhos ortodônticos removíveis 
como segue: 
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Detalhes da Tampa: 

A abertura da tampa articulada em três estágios (45º, 90º e 120º), como mostra o 

detalhe (Fig. 1.2A, Fig. 1.2B e Fig. 1.2C), permite melhor acesso com 

confortabilidade, manuseio e visualização do conteúdo de seu interior, e melhoria no 

armazenamento do seu conteúdo diante de quedas acidentais dos acessórios ali 

contidos, diferenciando-se das demais comercializadas até então. 

Na parte interna da tampa há uma área em forma de retângulo (Fig. 1,3A) que tem 

função de acomodar um papel absorvente que, embebido em solução aromatizante, 

tem a intenção de manter o ambiente interno sem odores. Esse papel absorvente 

poderá ser trocado e/ou recarregado da solução aromatizada. 

Por cima desta área citada acima (Fig. 1.3A), adapta-se à tampa na parte interna 

também, um espelho plástico (6) (Fig 1.3B), que pelo seu formato ondulado é 

possível ser removido e ser recolocado no local a fim de se ter acesso a parte 

retangular (3) que guarda o papel absorvente, permitindo a passagem da odorização 

para o interior da caixa. 

 

Detalhes da Base: 

Na parte interna da base da Caixa protetora de alinhadores e aparelhos 
ortodônticos removíveis, há um pino (Fig. 1.4A, Fig. 1.4B e Fig. 1.4C) com a 

função de fixar um dispositivo removedor de alinhadores/escova (8) (Fig. 1.4C) (ex: 

OutKlean®), complementando os acessórios adaptáveis na caixa protetora. 

 

Existe também, tanto na base quanto na tampa da caixa, pequenas áreas que 

podem se transformar em perfurações (irreversivelmente) para ventilação (1), 

bastando forçar de dentro para fora, com um objeto contundente (ex: caneta, prego, 

punção metálico, etc.) 

 

O espaço interno da caixa é suficiente para armazenar dois alinhadores estéticos 

(superior e inferior), um potencializador de alinhadores (ex: Power Aligner®) e um 

acessório escova/removedor (ex: OutKlean®) desenhada especialmente para se 

adaptar à caixa, por uma trava de segurança desenhada especialmente para este 

acessório.  
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Seu design facilita o uso em bolsos de camisas, paletós, e em calças, tanto traseiros 

como frontais, de forma confortável. Obviamente por ocupar pouco espaço dentro de 

bolsas, pochetes e necessaires, é de fácil transporte dentro desses acessórios. 

A abertura da caixa se dá pela pressão digital bilateral lateral, onde há uma 

depressão em cada lado da caixa, visivelmente marcada e delimitada. 

 

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 uma caixa de armazenamento e proteção. Visa-

se proporcionar comodidade ao paciente/usuário de alinhadores ortodônticos e 

aparelhos ortodônticos removíveis, a fim de promover rapidez e segurança no ato do 

transporte e armazenamento, remoção desses aparelhos que normalmente se 

encontram muito expostos e inerentes a traumas, contaminações, quebras ou 

danos. 

 

[5] A proposta de Modelo de Utilidade (MU) tem como objetivos principais oferecer 

um conjunto de tampa e base, unidos por uma articulação, formando uma caixa a 

fim de alcançar os objetivos de proteção e aromatização aos produtos nela contidos. 

 

[6] Em cada troca ou remoção dos aparelhos aqui mencionados, seja para 

alimentação do usuário ou higiene pessoal, estes devem estar guardados e 

protegidos, de preferência em um ambiente seguro.  

Foi pensando nisso que se criou a Caixa protetora de alinhadores e aparelhos 
ortodônticos removíveis. 
 

[7] O objeto foi projetado e desenvolvido pensando na praticidade e comodidade, 

mas também na agilidade e segurança de manuseio, idealizando um conjunto 

tampa/base de fácil acesso no seu interior contando com design compacto e de fácil 

empunhadura para a armazenagem de aparelhos ortodônticos removíveis e 

alinhadores ortodônticos estéticos. 

 

O dispositivo armazenador de alinhadores ortodônticos foi projetado para ser 

utilizado da maneira prática e eficiente à finalidade a que se propõe, possibilitando a 
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qualquer usuário utilizar e armazenar os aparelhos de forma rápida e fácil, graças à 

sua versatilidade, proporcionando grande aceitação no mercado. 

 

[8] O dispositivo protetor de alinhadores e aparelhos ortodônticos removíveis, mais 

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

compacto e arrojado, de qualquer material plástico, com qualidade de grande 

durabilidade, leve, de baixo custo e resistente pela sua estrutura, cujas partes são 

unidas entre si, através de dobradiça “T” com pino de união metálico (2). 

Esta dobradiça segue algumas características responsáveis pela abertura em 45º, 

90º e 120º. 

 

Uma das particularidades da Caixa protetora de alinhadores e aparelhos 
ortodônticos removíveis é o detalhe do bordo de união entre as duas peças 

(tampa e base) (4). O produto aqui mencionado possui um design diferenciado e 

proporciona à caixa uma qualidade de vedação, possibilitando a permanecia de 

líquido em seu interior sem que haja vazamento.  Isso se aplicaria no caso de 

manuteção de líquidos em seu interior com finalidade de higienização dos aparelhos 

ortodônticos removíveis. 

 

Em sua lateral, na região de união entre a tampa e base, foi criada uma depressão 

oval (5) no sentido horizontal, que tem a função de nela se adaptarem os dedos 

indicadores e polegares, que ao sofrerem pressões digitais promovam a abertura da 

caixa. 

 

[9] A disposição construtiva ora proposta é totalmente diferenciada e tem sido 

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

um produto extremamente eficiente no seu propósito com segurança e de alta 

qualidade. 

 

 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 
 
[10] A partir de figuras adequadamente elaboradas e interligadas que expressam a 
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melhor 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: 

 

[11] A FIG. 1.1 – Mostra as vistas superofrontal e posterior. 

 Fig 1.1 

Caixa vista de cima e fechada  com detalhe para abertura digital nas laterais. 

 

[12] A FIG. 1.2A, 1.2B e 1.2C – Mostra as vistas superofrontal e do produto em 

abertura de 45º, 90º e 120º, e detalhes das marcas que podem se transformar em 

aberturas irreversíveis para ventilação. 

 

Fig 1.2A Fig 1.2B Fig 1.2C 

Caixa em três posições de abertura (45º, 90º e 120º), visualizando as marcas que 

podem se transformar em  perfurações irreversíveis para ventilação. 

 

[13] A FIG. 1.3A, e 1.3B – Mostra detalhes da região do receptáculo (3) para o 

agente aromatizante contido e papel absorvente e da adaptação do espelho 

(plástico) (6) na parte interna da tampa. 

 

 

1 4 

5 

A 

B 
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 Fig 1.3A  Fig 1.3B 

Visualização do receptáculo de papel absorvente com aromatizante, abaixo do 

espelho. E espelho em posição, tampando o receptáculo. 

Este papel pode ser trocado por um novo sempre que desejar, ou recolocado gotas 

de agente aromatizante. 

 

[14] A FIG. 1.4A, 1.4B, 14C – Mostra a adaptação do produto OutKlean® (8) (escova 

e removedor de alinhadores ortodônticos) no pino (7) especialmente criado para ele 

para ser fixado na parte interna da base da caixa. 

 

Fig 1.4A  Fig 1.4B Fig 1.4C 

Demonstração da adaptação do OutKlean® (escova e removedor de alinhadores) e  

ainda sobrando espaço para colocar dois alinhadores e um Power Aligner®. 

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

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

requerido. 

 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA 
 
[16] De conformidade com o quanto ilustram as figuras acima relacionadas, a Caixa 
protetora de alinhadores e aparelhos ortodônticos removíveis trata de uma 

caixa para armazenamento e proteção de aparelhos ortodônticos removíveis ou 

estéticos, composto por duas partes articuladas entre si (tampa (A) e base (B)), 

2 
7 

8 

3 

6 



20	
	

 

fabricada em qualquer tipo de material plástico, autoclavável ou não, com a função 

de proteger, armazenar e disponibilizar o seu conteúdo de maneira prática e 

eficiente. 

A mesma possui um design exclusivo que a diferencia das demais existentes no 

mercado por possibilitar a adaptação de alguns acessórios que são pertinentes às 

utilidades básicas aferidas a ele, como proteção e transporte.  

 

[17] O produto quando fechado se apresenta de forma esteticamente agradável com 

design especial que possibilita ser guardado em bolso de camisa, calça ou bolsa 

e/ou necessaire. 

Em suas bordas laterais existem depressões (5) que ao pressionamento digital 

promovem a abertura do conjunto. 

Quando aberto poderá se apresentar com 45º, 90º e 120º de abertura. 

 
[18] Na Tampa (A) (Fig1.2A, 1.2B, 1.2C) é caracterizado por possuir na parte interna 

áreas que podem se transformar irreversivelmente em perfurações para ventilação 

(1), possui uma área receptora de elemento com solução aromatizante (3), e possui 

retenções em sua periferia nas quais se adaptam um espelho (plástico ou não) (6) 

para auxiliar o usuário na armazenagem de alinhadores ortodônticos. 

 

[19] Fazendo parte do conjunto, se apresenta com base onde um pino (7) tem a 

função de fixar um produto chamado OutKlean® (8) (escova e removedor de 

alinhadores ortodônticos) (Fig 1.4A, 1.4B, 1.4C), que embora de tamanho reduzido, 

cumpre com o propósito a que foi destinado, ou seja, a fixação desse outro 

acessório. 
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4. CONCLUSÃO 
 

O produto Caixa protetora de alinhadores e aparelhos ortodônticos 
removíveis foi idealizado e desenvolvido como uma opção de excelência para 

armazenamento de alinhadores ortodônticos e aparelhos ortodônticos removíveis, 

dado sua anatomia e aperfeiçoamentos, interno e externo, bem como sua 

aplicabilidade aos inovadores produtos que já se fazem presentes no dia a dia da 

ortodontia estética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22	
	

 

REFERÊNCIAS 
 

ALANSARI, RA; FAYDHI, DA; ASHOUR, BS; ALSAGGAF, DA; SHUMAN, MT.; 

GRONEIM, SH; LINJAWI, AI; MARGHALANI, HY; DAUSE, RR. Adult Perceptions of 

Different Orthodontic Appliances. Patient Preference and Adherence, v:13 p. 2121, 

2019. 

FATHI, H; MARTINY, H; JOST-BRINKMANN, PG. Efficacy of cleaning tablets for 

removable orthodontic appliances: an in vivo pilot study. Journal of Orofacial 
Orthopedics, v.76, n. 2, p. 143-151, 2015. 

GASCHLER, JAM; PATEL, MP; MALTAGLIATI, LA; SCOCATE, MC; FERES, MFN; 

NAHÁS-SCOCATE, ACR. Power Aligner: potencializador de alinhadores 

ortodônticos. Revista Associação Paulista de Cirurgião Dentista. v. 73, n. 2, p. 

119-21, abr.  2019. 

JEREMIAH, HG; BISTER, D; NEWTON, JT. Social perceptions of adults wearing 

orthodontic appliances: a cross-sectional study. European journal of orthodontics, 

v. 33, n. 5, p. 476-82, Oct.  2011. 

LOURENÇO, VS; SCOCATE, MC; SCOCATE, ACRN; PATEL, MP. Removedor de 

alinhadores e higienizador. Depositantes: Vivian de Souza Lourenço, Marcos Coral 

Scocate, Ana Carla Raphaelli Nahás Scocate, Mayara Paim Patel. MU - BR 

2020190197752. Depósito: 23 set. 2019. Concessão: 01 out. 2019 

PITHON, MM; BAIÃO, FCS; SANT’ANNA, LIDA; PARANHOS, LR; MAIA, LC. 

Assessment of the effectiveness of invisible aligners compared with conventional 

appliance in aesthetic and functional orthodontic treatment: A systematic review. 

Journal of investigative and clinical dentistry, 1 November 2019, 10(4): e12455. 

SUGA, SS; GUEDES-PINTO, AC; SIMIONATO, MRL. Avaliação in vitro da influência 

do polimento superficial de resina acrílica para aparelhos ortodônticos na adesão e 

remoção de Streptococcus mutans. Revista Dental Press Ortodontia Ortopedia 
Facial [online]. 2005, vol.10, n.1, pp.94-107. 

 



23	
	

 

ANEXO A – Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de 
Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT. 
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ANEXO B – Artigo Científico 
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Resumo 
 Os alinhadores ortodônticos transparentes quando não estão adaptados 

sobre os dentes necessitam de proteção e armazenamento ideais. As caixas 

protetoras de aparelhos ortodônticos existentes no mercado contam, em sua 

maioria, com um design e interiores padronizados, além de não estarem preparadas 

para receber a grande quantidade de acessórios auxiliares que vem surgindo no 

mercado. A caixa protetora de alinhadores e aparelhos ortodônticos removíveis foi 

idealizada para mudar essa premissa, contendo características inovadoras, 

promovendo além de uma compacta e fiel armazenagem dos aparelhos, condições 

adequadas para importantes componentes de higiene que auxiliam e facilitam o uso 

dos aparelhos pelos pacientes. 

Unitermos: Patente; Alinhadores estéticos transparentes; Ortodontia. 

 

Introdução 
Os alinhadores transparentes, nos dias atuais, são os aparelhos ortodônticos 

mais atrativos por parte dos pacientes jovens e adultos, uma vez que favorecem a 

autoestima, o conforto, e o bem-estar.1-3 Mediante a sua eficácia mecânica em 

comparação ao tratamento ortodôntico fixo convencional, o que vem sendo 
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demonstrada cientificamente, os profissionais estão mais confiantes na indicação 

desse novo recurso terapêutico para casos de baixa e moderada complexidade.4 

Como consequência da alta demanda e utilização, o armazenamento das 

placas ortodônticas alinhadoras em recipiente adequado, com controlada assepsia e 

proteção contra possíveis acidentes, além de design estético, se fez necessário na 

odontologia atual. Sendo assim, idealizou-se uma caixa de proteção de alinhadores 

e aparelhos ortodônticos removíveis, denominado ALIGNERBOX® (Coraldent, São 

Paulo/SP), com características e modificações específicas em comparação às 

existentes no mercado odontológico nacional. Papel embebido em solução 

odorizante, presilhas para apreensão do dispositivo OutKleanÒ5 e espelho para a 

visualização por parte do paciente, quando do momento da instalação da placa, são 

os atributos internos à caixa. Melhor anatomia, vedamento periférico e redução de 

tamanho são as características externas, facilitando o transporte. 

 

Descrição do produto - ALIGNERBOX® 
 A caixa protetora de alinhadores e aparelhos ortodônticos removíveis, 

ALIGNERBOX®, é composta por duas partes articuladas entre si (tampa e base), 

com a função de proteger, armazenar e disponibilizar o seu conteúdo, de maneira 

prática e eficiente. A abertura da tampa articulada se faz em três estágios (45º, 90º e 

120º) (Fig. 1A, B, C). Isso permite melhor acesso com conforto, manuseio e 

visualização do conteúdo de seu interior, bem como melhoria no armazenamento do 

seu conteúdo diante de quedas acidentais dos acessórios ali contidos. 
 

             
Figura 1: Caixa em três posições de abertura. A: 45º, B: 90º, C: 120º. 

 

 Na parte interna da tampa, há uma área em forma de retângulo (Fig. 2) para 

acomodação de um papel absorvente que, embebido em solução aromatizante, tem 

a intenção de manter o ambiente interno sem odores. Esse papel absorvente poderá 

ser trocado e/ou recarregado de solução aromatizada. 

A C B 
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Figura 2: Região do receptáculo para acomodação de papel absorvente 

aromatizado. 

 

 Ainda na parte interna da tampa, na periferia da área em forma de retângulo, 

há retenções para adaptação de um espelho plástico (Fig. 3), auxiliando o usuário 

durante a adaptação e remoção de aparelhos. Uma vez que o espelho apresenta um 

formato ondulado, é possível que o mesmo seja removido e recolocado no local a 

fim de se ter acesso à região do receptáculo para o papel absorvente, facilitando a 

passagem da odorização para o interior da caixa. 

 
Figura 3: Adaptação do espelho na parte interna da tampa. 

 

Na parte interna da base do ALIGNERBOX®, há um pino com a função de 

fixar o dispositivo removedor de alinhadores e higienizador OutKlean® (Coraldent, 

São Paulo/SP) (Fig. 4). O objetivo do OutKlean® é facilitar a remoção dos 

alinhadores ortodônticos e também permitir ao paciente higienizar o alinhador ou a 

sua cavidade bucal, conforme sua preferência.5 

 
Figura 4: OutKlean® fixado na parte interna da base do ALIGNERBOX®. 
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 Existe também, tanto na base quanto na tampa do ALIGNERBOX®, pequenas 

áreas que podem se transformar em perfurações (irreversivelmente) para ventilação, 

bastando forçar de dentro para fora, com um objeto contundente. A tampa apresenta 

característica especial de encaixe vedante, ou seja, ao ser fechada há o vedamento 

periférico total da caixa. Porém esta função apresenta serventia caso as perfurações 

não sejam ativadas irreversivelmente. 

 O espaço interno da caixa é suficiente para armazenar dois alinhadores 

ortodônticos transparentes (superior e inferior), um OutKlean®, e um potencializador 

de alinhadores (ex: Power Aligner®, Coraldent, São Paulo/SP) indicado para 

aumentar a adaptação do alinhador aos dentes do paciente, potencializando o seu 

uso mediante o melhor encaixe.2 

  

Discussão 
 A procura crescente por uma ortodontia estética e confortável por parte dos 

pacientes impulsionou o rápido avanço tecnológico digital no desenvolvimento de 

materiais e produção técnica de alinhadores transparentes.6 As placas alinhadoras 

têm como vantagens a facilidade de higiene bucal, menor desconforto durante o 

movimento dentário, redução do número de consultas, tempo menor de atendimento 

clínico e menores visitas emergenciais. Ademais, o bem-estar e autoestima elevada 

dos pacientes contribuem com a escolha elevada dessa nova modalidade 

ortodôntica.1-3 Como desvantagens, citam-se a cooperação por parte do paciente no 

uso das placas, inabilidade terapêutica de más oclusões complexas em comparação 

ao tratamento com aparelho fixo, e custo elevado de produção.6,7 

 A recomendação de tempo de uso intrabucal dos alinhadores é de 22 horas 

diárias para obtenção de ótimos resultados.5,8 Quando da retirada desses aparelhos, 

bem como de aparelhos ortodônticos removíveis, necessita-se de um ambiente 

adequado e protegido. Mediante a ausência de opções de caixas para proteção e 

armazenamento de placas alinhadoras no mercado nacional, idealizou-se uma caixa 

protetora de alinhadores e aparelhos ortodônticos removíveis, denominada 

ALIGNERBOX®. Essa caixa contempla características inovadoras (retenção para 

papel absorvente em solução aromatizante e retenção para adaptação de espelho), 

além de permitir, em seu interior, o armazenamento de acessórios importantes ao 

uso das placas, como o OutKlean® e o Power Aligner®. O seu design facilita o uso 
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em bolsos de camisas, paletós, e de calças de forma confortável e possibilita fácil 

transporte dentro de bolsas, pochetes e necessaires por ocupar pouco espaço. 

 Portanto, a nova caixa protetora de alinhadores e aparelhos ortodônticos 

removíveis se torna uma ótima opção, em comparação às caixas existentes no 

mercado odontológico, para armazenamento de aparelhos que normalmente se 

encontram muito expostos e inerentes à traumas, contaminações, quebras ou 

danos. O ALIGNERBOX® promove segurança aos componentes guardados em seu 

interior no ato do transporte, bem como comodidade e conforto ao paciente. 

  

Conclusão 
 Esse artigo descreve a caixa para alinhadores e aparelhos ortodônticos 

removíveis [Coraldent, São Paulo, Brasil] relatando suas características, modo de 

utilização e indicações. A caixa para alinhadores e aparelhos ortodônticos 

removíveis surgiu como uma opção de excelência para armazenamento destes 

aparelhos, dado sua anatomia e aperfeiçoamentos internos e externos bem como 

sua aplicabilidade aos inovadores produtos que já se fazem presentes no dia a dia 

da ortodontia estética removível. 
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