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RESUMO 

 
Nas últimas décadas, devido ao aumento da expectativa de vida, maior acesso às 

informações sobre saúde bucal e aumento na exigência estética, houve um aumento 

na procura de tratamento ortodôntico por pacientes adultos. O objetivo deste estudo 

foi avaliar o impacto do tratamento ortodôntico com Invisalign® na qualidade de vida 

dos pacientes com histórico de periodontite severa. Sete pacientes adultos com 

histórico de periodontite severa foram recrutados do Centro de Estudos Clínicos da 

Universidade Guarulhos (CEC/UNG) e tratados ortodonticamente com Invisalign® na 

Clínica de Mestrado em Ortodontia da mesma Instituição. O questionário Oral Health 

Impact Profile-14 (OHIP-14) foi utilizado para avaliar o impacto do tratamento 

ortodôntico com Invisalign® na qualidade de vida dos pacientes com histórico de 

periodontite severa, em três tempos de avaliação: Antes do início do tratamento 

ortodôntico (T0); 3 meses após o início do tratamento (T1); 6 meses após o início do 

tratamento (T2). A análise estatística dos dados obtidos no OHIP-14 foi realizada por 

meio do teste qui-quadrado e análise de regressão logística. O teste qui-quadrado 

mostrou que os domínios “Limitação Funcional” e “Dor Física” tiveram associação 

estatisticamente significantes com impacto negativo na qualidade de vida nos 

tempos avaliados (p=0,017 e p=0,008, respectivamente). A análise de regressão 

logística mostrou que o gênero, o trespasse horizontal e o selamento labial 

influenciaram nas respostas mais negativas às avaliações. O tratamento ortodôntico 

com Invisalign® provocou um impacto negativo momentâneo na qualidade de vida 

dos pacientes com histórico de periodontite severa. Os domínios do OHIP-14 

"Limitação Funcional" e "Dor Física" indicaram dificuldades na fala e dor, causada 

pela movimentação ortodôntica, principalmente, nos 3 primeiros meses do 

tratamento. 
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Augusto Amad, RCO. Tratamento ortodôntico com aparelho Invisalign® em pacientes 

com histórico de periodontite severa e o seu impacto na qualidade de vida 

relacionada à saúde oral. (dissertação). Guarulhos: Universidade Guarulhos 

– UNG 2021. 

ABSTRACT  

In recent decades, due to the improvement in life expectancy, easier access to 

information about oral health and growing interest for aesthetic demands, there has 

been an increase in seeking orthodontic treatment by adult patients. The aim of this 

study was to evaluate the impact of orthodontic treatment with Invisalign™ on the 

quality of life of treated periodontitis patients. Seven adult patients with a history of 

severe periodontitis were recruited from the Clinical Studies Center of the Guarulhos 

University (CEC/UNG) and orthodontically treated with Invisalign® at the Master's 

Clinic in Orthodontics at the same Institution. The Oral Health Impact Profile-14 

(OHIP-14) questionnaire was used to assess the impact of orthodontic treatment with 

Invisalign™ on the quality of life of treated periodontitis patients, in three evaluation 

times: Before starting orthodontic treatment (T0); 3 months after starting treatment 

(T1); 6 months after starting treatment (T2). Statistical analysis of data obtained from 

the OHIP-14 was performed using the chi-square test and logistic regression 

analysis. The chi-square test showed that the domains “Functional Limitation” and 

“Physical Pain” had a statistically significant association with a negative impact on 

quality of life in the evaluated times (p=0.017 and p=0.008, respectively). Logistic 

regression analysis showed that gender, overbite and lip seal influenced the most 

negative responses to the assessments. Orthodontic treatment with Invisalign™ had 

a momentary negative impact on the quality of life of treated periodontitis patients. 

The OHIP-14 domains "Functional Limitation" and "Physical Pain" indicated speech 

difficulties and pain caused by orthodontic movement, mainly in the first 3 months of 

treatment. 

 

Keywords: Orthodontic Appliances, Removable; Clear Aligner Appliance; Adult 
Periodontitis; Health-Related Quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A má oclusão e a doença periodontal têm um impacto relevante na qualidade 

de vida relacionada à saúde bucal dos indivíduos adultos (FISCHER et al., 2020; 

SILVOLA et al., 2014). Quando não tratadas podem acarretar problemas em 

diversos segmentos da vida dos pacientes, como, relações pessoais e sociais, 

autoestima, bem-estar psicológico, estética e função mastigatória (NEELY et al., 

2017). A má oclusão é caracterizada pelo mau posicionamento dentário e/ou dos 

maxilares que refletem em dentes desalinhados, desgastes dentários e perdas 

ósseas que podem comprometer o periodonto (MASOOD et al., 2019; SIM et al., 

2017). 

Nas últimas décadas houve um aumento significativo de pacientes adultos na 

procura por tratamento ortodôntico (MALTAGLIATI; MONTES, 2007; NEELY et al., 

2017). Esse tratamento, para que seja eficaz e biologicamente satisfatório, exige 

uma condição adequada de saúde periodontal e nesse sentido, a associação do 

tratamento periodontal prévio ao tratamento ortodôntico se faz necessário, assim 

como sessões de controle periodontal durante e após as movimentações dentárias 

(FEU, 2020; HIRSCHFELD et al., 2019; SIM et al., 2017). 

Os problemas ortodônticos mais comuns encontrados em pacientes com 

problemas periodontais são: vestibularização dos dentes anteriores, diastemas, 

rotações, extrusões, migrações, oclusão traumática e perda dentária (FEU, 2020). 

Essas alterações ocorrem devido ao comprometimento dos tecidos que compõem o 

periodonto, como o cemento radicular, o ligamento periodontal e o osso alveolar que 

são responsáveis pela sustentação dos dentes na sua posição original frente às 

forças funcionais (CALNICEANU et al., 2020). Por sua vez, estas más posições 

dentárias, podem dificultar a manutenção da saúde periodontal, devido à dificuldade 

de uma boa higiene oral e a distribuição inadequada das forças mastigatórias 

(FISCHER et al., 2020; GKANTIDIS; CHRISTOU; TOPOUZELIS, 2010). 

A literatura é vasta em associar os benefícios da movimentação dentária à 

saúde do periodonto quando comparam-se parâmetros iniciais e finais dos 

indivíduos submetidos a tratamento ortodôntico (LEMOS MM et al., 2020; 

SHIROZAKI et al., 2020). Com o reposicionamento dentário adequado, há uma 
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diminuição de defeitos ósseos, diminuição da profundidade da bolsa periodontal, de 

retenção de biofilme, cálculo salivar e inflamação gengival (CALNICEANU et al., 

2020; FEU, 2020; FLORES-MIR, 2019). 

O tratamento ortodôntico corretivo, em pacientes adultos, pode ser realizado 

por meio de aparelhos fixos (braquetes e fios) ou removíveis (alinhadores estéticos), 

de acordo com o grau de severidade da má oclusão, da condição de saúde 

periodontal do paciente, além da demanda estética. Dentre os aparelhos fixos, 

existem os braquetes metálicos e estéticos convencionais, braquetes metálicos e 

estéticos autoligáveis, vestibulares ou linguais. Já os alinhadores estéticos, aqueles 

confeccionados com um material termoplástico, podem ser produzidos de forma 

customizada pelo próprio ortodontista no consultório (in-office) ou por meio de uma 

empresa especializada na fabricação de alinhadores ortodônticos (full service) 

(ALSERAIDI et al., 2021; GALLUCCIO G., 2021; WEIR T., 2017). 

O sistema Invisalign® foi desenvolvido em 1997, no estado da Califórnia, nos 

Estados Unidos, como uma alternativa aos braquetes. Dentre as empresas, é a 

pioneira no sistema "full service".  

A ideia de um alinhador removível não é nova. Foi proposta inicialmente por 

Kesling, em 1945, sob a forma de posicionadores de borracha confeccionados a 

partir de moldagens dos arcos dentários dos pacientes e posterior confecção de 

modelos de gesso, sequencialmente recortados. Entretanto, o grande avanço nesse 

sistema, ocorreu em 1998, quando a empresa Align Technology, lançou o sistema 

Invisalign®, pois a tecnologia existente na época já permitia realizar todo o 

sequenciamento do movimento dentário em softwares computadorizados e imprimir 

tridimensionalmente os modelos (ALSERAIDI et al., 2021; GALLUCCIO, 2021; 

WEIR, 2017). 

Esses alinhadores, por serem removíveis, não dificultam a higiene oral, 

possibilitando a manutenção do periodonto saudável (CHHIBBER et al., 2018; 

KARKHANECHI et al., 2013; SIFAKAKIS et al., 2018). São mais estéticos, causam 

menos lesões peribucais, facilitam a alimentação, além de tornarem os movimentos 

dentários mais previsíveis, o que é de grande importância, quando pensamos em 

tratamento de pacientes com histórico de problema periodontal e, segundo algumas 

pesquisas, causam menos dor em comparação ao sistema de braquetes dos 

aparelhos fixos (AL NAZEH et al., 2020; MADARIAGA et al., 2020). Por outro lado, 
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estudos mais recentes têm avaliado a adesão de biofilme aos acessórios utilizados 

para otimização do movimento dentário nos alinhadores (attachments), que também 

podem ser sítios de desenvolvimento de cáries e doenças periodontais, 

principalmente, se forem extensos ou localizados próximo à gengiva (CHHIBBER et 

al., 2018; CONTALDO et al., 2021; SHALISH et al., 2012; SIFAKAKIS et al., 2018; 

FLORES-MIR, 2019). 

Por esta razão, periodontistas e ortodontistas deveriam tratar conjuntamente 

os pacientes adultos, buscando direcionar o tratamento para as reais necessidades 

do paciente, seja para pequenos movimentos dentários auxiliares a outros 

procedimentos, como próteses e implantes, ou para a correção completa da má 

oclusão. O plano final de tratamento deve ser individualizado e adaptado para 

atender também os objetivos e expectativas do paciente adulto para melhorar sua 

qualidade de vida (NEELY et al., 2017; SILVOLA et al., 2014; SIM et al., 2017). 

Conceitualmente, qualidade de vida é a percepção de saúde, bem-estar, e 

autoestima de um indivíduo ou população. É a capacidade de avaliação desse 

indivíduo em participar ou aproveitar os eventos da vida em todas as suas 

dimensões, sejam elas sociais, físicas ou emocionais (LOCKER, 1997; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1980). 

A necessidade de compreender as limitações dos indivíduos devido as suas 

alterações orais constituem forte motivação para a mensuração da qualidade de 

vida. Segundo a Organização mundial de saúde (OMS) a qualidade de vida é 

definida como “a sensação de bem-estar proveniente da satisfação com áreas da 

vida consideradas importantes para o próprio indivíduo” (FEU; QUINTÃO; MIGUEL, 

2010). Os indicadores que avaliam a qualidade de vida relacionada à saúde oral 

ORAL HEALTH-RELATED QUALITY of LIFE (OHRQoL) são ferramentas validadas 

para avaliar o quanto as condições orais e periorais afetam a vida das pessoas e a 

saúde geral, incluindo dieta, fala e bem-estar físico, emocional e social.  

Um dos índices mais utilizados para avaliar a qualidade de vida relacionada à 

saúde oral é o Oral Health Impact Profile (OHIP), por apresentar boas qualidades de 

avaliação psicométricas e por permitir medir a autopercepção das situações 

relacionadas às condições orais. Esses instrumentos fornecem escores numéricos 

que podem ser utilizados para comparar grupos com ou sem doenças na cavidade 
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bucal ou com seus diferentes graus de severidade (ALLEN P, 2003; DE OLIVEIRA; 

NADANOVSKY, 2005; SLADE; SPENCER, 1994). 

O OHIP foi inicialmente elaborado para avaliação do impacto em grupos e 

populações, mas pode, da mesma forma, medir o impacto em indivíduos isolados, 

sendo incorporado ao atendimento diário, auxiliando na individualização dos planos 

de tratamento (FISCHER et al., 2020). Avaliações também podem ser feitas em 

estágios pré e pós-tratamento para determinar a extensão da mudança, no bem-

estar e na qualidade de vida dos pacientes (ANDIAPPAN et al., 2015; D’AVILA et al., 

2005). A versão original do OHIP contém 49 perguntas (OHIP-49) (SLADE; 

SPENCER, 1994); porém, uma versão contendo apenas 14 questões (OHIP-14), foi 

adaptada por Slade, em 1997 (SLADE, 1997), para diminuir o tempo das entrevistas. 

Esta versão reduzida, foi validada mundialmente por vários pesquisadores, inclusive 

no Brasil (DE OLIVEIRA; NADANOVSKY, 2005) e demonstrou sua aplicação em 

diversas línguas. Essas 14 perguntas são aplicáveis a qualquer questionamento 

relacionado à saúde ou doença oral, distribuídas em 7 domínios de avaliação: 

Limitação funcional; Dor física; Desconforto psicológico; Incapacidade física; 

Incapacidade psicológica; Incapacidade social e Desvantagem perante a sociedade. 

(SLADE, 1997; SLADE; SPENCER, 1994).  

      Avaliar o impacto do tratamento ortodôntico com Invisalign® na qualidade de 

vida dos pacientes com histórico de periodontite severa, é importante para estimular 

a necessidade de tratamentos multidisciplinares, indicando abordagens terapêuticas 

mais assertivas que levem em conta as necessidades e percepções dos próprios 

pacientes. Cabe ao profissional especializado, ter conhecimento dos domínios que 

impactam negativamente na qualidade de vida dos pacientes para que possa 

oferecer resultados clínicos mais eficientes, com maior conforto físico, emocional, 

psicológico e social, aumentando assim, a colaboração e satisfação com o 

tratamento.  
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The article presented in this Dissertation was written according to the Progress in 
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IMPACT OF CLEAR ALIGNER TREATMENT ON ORAL HEALTH-RELATED 
QUALITY OF LIFE IN TREATED PERIODONTITIS PATIENTS – A PILOT STUDY 

 

Renata C O Augusto Amad1 

Murilo Matias2 

1. Aluna do Programa de Mestrado Profissional em Ortodontia da Universidade Guarulhos 

2. Professor Doutor do Programa de Mestrado profissional em Ortodontia da Universidade Guarulhos 

 

ABSTRACT  
 
Background: In recent decades, due to the improvement in life expectancy, easier 
access to information about oral health and growing interest for aesthetic demands, 
there has been an increase in seeking orthodontic treatment by adult patients.  The 
aim of this study was to evaluate the impact of orthodontic treatment with Invisalign® 
on the quality of life of treated periodontitis patients. 
 
Methods: Seven adult patients with a history of severe periodontitis were recruited 
from the Clinical Studies Center of the Guarulhos University (CEC/UNG) and 
orthodontically treated with Invisalign® at the Master's Clinic in Orthodontics at the 
same institution. The Oral Health Impact Profile-14 (OHIP-14) questionnaire was 
used to assess the impact of orthodontic treatment with Invisalign® on the quality of 
life of treated periodontitis patients, in three evaluation times: Before starting 
orthodontic treatment (T0); 3 months after starting treatment (T1); 6 months after 
starting treatment (T2). Statistical analysis of data obtained from the OHIP-14 was 
performed using the chi-square test and logistic regression analysis. 
 
Result: The chi-square test showed that the domains “Functional Limitation” and 
“Physical Pain” had a statistically significant association with a negative impact on 
quality of life in the evaluated times (p=0.017 and p=0.008, respectively). 
 
Conclusion: Orthodontic treatment with Invisalign® had a momentary negative 
impact on the quality of life of treated periodontitis patients. The OHIP-14 domains 
"Functional Limitation" and "Physical Pain" indicated speech difficulties and pain 
caused by orthodontic movement, mainly in the first 3 months of treatment. 
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Keywords: Orthodontic Appliances, Removable; Clear Aligner Appliance; Adult 
Periodontitis; Health-Related Quality of Life. 
 
 
INTRODUCTION 
 

Malocclusion negatively impacts people's quality of life [1, 2]. This impact is 

greater in adolescents and adults than in children [3]. The type and severity of 

malocclusion also interfere with the quality of life, the worst rates are, increased 

overjet, open bite, and crossbite [4]. 

Severe periodontitis is a multifactorial inflammatory disease that affects adult 

patients; it is associated with a dysbiotic biofilm that is characterized by the 

progressive loss of supporting tissues that can result in the loss of teeth [5]. It is 

considered a silent disease, but most of the time, it presents signs and symptoms 

that can be noticed by the clinician, such as gingival bleeding, increased periodontal 

pocket depth, loss of gingival attachment, dental mobility, as well as tooth movement: 

Pro inclination, extrusion, rotation, opening of spaces, diastemas [6]. Several studies 

are linking the worsening of quality of life with severe periodontitis [5, 7, 8]. 

Periodontal problems can affect the quality of life of individuals unfavorably, 

especially in physical domains, such as pain, difficulty in eating and speaking, or 

even in social and emotional aspects.  

Due to these changes that occur in masticatory function and esthetics, 

patients seek orthodontic treatment. Orthodontic treatment is indicated for patients 

with severe periodontitis, as it contributes to the stability of periodontal treatment; 

helping to protect support periodontal tissues, by correcting existing inappropriate 

dental positions as a consequence of periodontal disease progression, or even by 

the pre-existence of malocclusion, which makes oral hygiene difficult and can worsen 

periodontal disease due to poor distribution of masticatory forces along the teeth axis 

[9, 10]. 

Aesthetic aligners, such as Invisalign®, have some characteristics that make 

them better indicated for treated periodontitis patients; their removable feature is 

recognized for facilitating oral hygiene [11–13]; there is high predictability of tooth 

movement, achieved through state-of-the-art software; besides a good dental 

anchoring control. 
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The demand for orthodontic treatment by the adult patients increases 

exponentially all over the world, this is due to the increase in life expectancy, seek 

aesthetic improvement and physical, psychological, and emotional well-being [6, 14], 

causing requirement for integrative treatments, such as orthodontics, periodontics 

and oral rehabilitation [15]. These specialties need each other so that they can 

globally satisfy the necessity of patients. The way to assess these requirements is 

through indexes that measure the OHRQoL (Oral Health-Related Quality of Life), and 

the OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) questionnaire is the most used in scientific 

research, as it is validated worldwide in several languages, is sensitive and has high 

psychometric assessment capacity [16]. 

Regarding the quality of life, conceptually, it can be defined as the perception 

of health, well-being, and self-esteem of an individual or population. It is the 

assessment of this individual's ability to participate or enjoy life events in all their 

domains, whether social, physical, or emotional [17, 18]. The necessity to understand 

the limitations of individuals due to their oral changes constitutes a strong motivation 

for measuring the quality of life. 

Assessing the impact of orthodontic treatment with Invisalign® on the quality 

of life of patients with a history of severe periodontitis is important to encourage the 

requirements for multidisciplinary treatments, indicating more assertive therapeutic 

approaches that consider the necessities and perceptions of the patients themselves. 

It is up to the specialized professional to know about the domains that negatively 

impact the quality of life of patients so that they can offer more efficient clinical 

results, with greater physical, emotional, psychological, and social comfort, thus 

increasing collaboration and satisfaction with the treatment. 

So, the aim of this study was to evaluate the impact of orthodontic treatment 

with Invisalign® on the quality of life in treated periodontitis patients.  

 

MATERIAL AND METHODS 
The present study is part of a comprehensive prospective clinical trial currently 

being conducted by the Doctorate in Dentistry and Professional Master's Degree 

program in Orthodontics at Guarulhos University (UNG) to evaluate the effectiveness 

of orthodontic treatment with Invisalign® in adult with a history of severe periodontitis. 



22 
15  
 

   
 

This project, which included the assessment of the quality of life-related to oral 

health, was submitted and approved by the Research Ethics Committee of the 

Guarulhos University (CEP/UNG), with the number: 4.496.763 (Annex A). 

All patients were duly informed about the treatment and procedures performed 

through the Informed Consent Form (FICF), according to the model in Annex B. 

 

 MATERIAL: 
 

The sample of the present research was recruited from a periodontal 

maintenance program at the Center for Clinical Studies of the Guarulhos University 

(CEC/UNG). Initially, 10 patients were selected for treatment with the Invisalign® 

appliance (experimental group), as part of an international research funding program 

(convenience sample) and 10 patients who will still be treated with a fixed appliance 

(control group). All volunteers were or will be treated at CEC/UNG and at the 

Master's Clinic in Orthodontics at the same Institution. Before orthodontic treatment, 

participants underwent clinical evaluation of their periodontal condition and were 

referred for supportive therapy, when necessary, required. Orthodontic treatment was 

only started after the periodontal disease had been released and controlled. 

The criteria for inclusion of patients in the sample were as follows: patients 

with malocclusion resulting from periodontal bone loss; IOTN (Index of Orthodontic 

Treatment Need) between 2 and 3; age between 40 and 70 years; history of severe 

periodontitis (stages III and IV), with periodontal treatment performed 12 months in 

advance; periodontal stability, with a maximum of four sites with a probing depth of 

6mm; good motor coordination and good general health. 

Exclusion criteria were as follows: patients who had previously undergone 

orthodontic treatment; diabetic patients; smokers; with bone-metabolic disease; with 

autoimmune disease; patients under corticosteroid therapy or who used medications 

within the last six months that affect bone metabolism. 

Of the 10 patients included in the experimental group, only seven started 

orthodontic treatment on time to assess the impact of treatment on oral health-related 

quality of life. Of the three patients who were not included in this initial assessment, 

two of them had residual periodontal sites (probing depth >= 5mm) during the last 

periodontal maintenance session, which led to the need for complementary 
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periodontal treatment and waiting for tissue repair. The third individual did not return 

for initiation of orthodontic treatment despite numerous attempts at contact. 

Patients in the control group have not yet started orthodontic treatment, due to 

the global state of emergency that was established in the years 2020 and 2021 due 

to the COVID-19 pandemic, making clinical care at the University difficult. Thus, the 

start of treatment with the experimental group was prioritized, since the Invisalign® 

appliances were already available and needed to be installed urgently, at the risk of 

suffering occlusal changes and consequent misfit of the aligners. 

  
 METHOD: 
 

The method of evaluating the impact of orthodontic treatment with Invisalign® 

was performed by applying the OHIP-14 questionnaire to individuals in the 

experimental group at different times of orthodontic treatment: before the start of 

treatment (T0); three months after beginning (T1) and six months after beginning 

(T2). 

All assessments, in the three different periods above, were supervised by a 

single researcher, RCOAA, always during routine visits, at the clinic of the 

Professional Master's Course in Orthodontics.  

The 14 questions that make up the OHIP-14 questionnaire are grouped 2 to 2, 

as recommended by Slade [19], in 7 domains of assessment, namely:  

           1. Functional Limitation; 2. Physical Pain; 3. Psychological Discomfort; 4. 

Physical Inability; 5. Psychological Inability; 6. Social Inability; 7. Handicap. 

These questions are organized in a way that the participants indicate, 

according to a “Likert” scale [20], five categories of the frequency with which they 

experienced each of the problems: 4= Very often; 3= Fairly often; 2= Occasionally; 

1= Rarely; 0= Never. 

The score can range from 0 to 56, indicating the worsening quality of life in 

high scores and improving quality of life in lower scores. 

 

STATICAL ANALYSIS 
Statistical analysis of the results obtained by the OHIP-14 questionnaire was 

performed using the chi-square test and logistic regression analysis. All statistical 
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tests were performed using SPSS Inc. Chicago/USA software. Results were 

considered statistically significant at P<0.05. 

 

RESULTS 

The results obtained in the statistical analysis are described in the form of 

figures and tables. 

 

Figure 1 shows the result of the chi-square test for the domains "Functional 
Limitation" in the three evaluation periods. It is observed that there is an association 
between quality of life and follow-up time. The association is statistically significant 
for the evaluated domain (p=0.017). 

Figure 1: Result of the chi-square test for the domain "Functional Limitation". Baseline (BL), after 3 
months (3M), after 6 months (6M). (N=7) 

 

Figure 2 shows the result of the chi-square test for the "Physical Pain" domain 
in the three evaluation periods. It is observed that there is an association between 
quality of life and follow-up time. The association is statistically significant for the 
evaluated domain (p=0.008). 
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Figure 2: Result of the chi-square test for the "Physical Pain" domain. Baseline (BL), after 3 months (3M), 
after 6 months (6M). (N=7) 

 
Figure 3 shows the results of the chi-square test for the "Psychological 

Discomfort" domain in the three evaluation periods. It is observed that there is no 
association between quality of life and follow-up time. There is no statistically 
significant association for the evaluated domain (p=0.108). 

 
Figure 3: Result of the chi-square test for the domain "Psychological Discomfort". Baseline (BL), after 3 

months (3M), after 6 months (6M). (N=7) 

 
Figure 4 shows the result of the chi-square test for the domain "Physical 

Inability" in the three evaluation periods. It is observed that there is no association 
between quality of life and follow-up time. There is no statistically significant 
association for the evaluated domain (p=0.053). 
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Figure 4: Result of the chi-square test for the domain "Physical Inability". Baseline (BL), after 3 months 

(3M), after 6 months (6M). (N=7) 
 

 
Figure 5 shows the result of the chi-square test for the domain "Psychological 

Inability" in the three evaluation periods. It is observed that there is no association 
between quality of life and follow-up time. There is no statistically significant 
association for the evaluated domain. 

 
Figure 5: Result of the chi-square test for the domain "Psychological Inability". Baseline (BL), after 3 

months (3M), after 6 months (6M). (N=7) 
 

Figure 6 shows the result of the chi-square test for the domain "Social 
Inability" in the three evaluation periods. It is observed that there is no association 
between quality of life and follow-up time. There is no statistically significant 
association for the evaluated domain. 
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Figure 6: Result of the chi-square test for the domain "Social Inability". Baseline (BL), after 3 months 

(3M), after 6 months (6M). (N=7) 
 
Figure 7 shows the result of the chi-square test for the domain "Handicap" in the 
three evaluation periods. It is observed that there is no association between quality of 
life and follow-up time. There is no statistically significant association for the 
evaluated domain. 

 
Figure 7: Result of the chi-square test for the "Handicap" domain. Baseline (BL), after 3 months (3M), after 

6 months (6M). (N=7) 
 

In the logistic regression analysis, the variables applied were gender, age, 

race, number of teeth present, tooth mobility, growth pattern, facial symmetry and lip 

seal; as well as variables that make up the Index of orthodontic need, IOTN [21]: 

Classification of malocclusion, crowding, overjet, overbite, posterior crossbite, 

diastemas and midline deviation. 

 

Table 1 shows the crossing of these data with the responses obtained by the 
OHIP-14 and the variables that had the greatest influence on the increase in the 
average score. 
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Table 1: Results of Logistic regression analysis. (N=7) 

Variables  Group (n=7) P value 
Female % 43.0 0.053 

Number of teeth 25.8 0.290 
Mesofacial Pattern % 71.4 0.290 

Class II % 43.0 0.290 
Overjet % 71.4 0.053 
Overbite % 57.0 0.147 
Cross bite%  14.0 0.495 

No Lip seal % 14.0 0.088 
Statistically significant for p<0.05 
 
 
DISCUSSION 
 

This study aimed to evaluate the impact of Invisalign® orthodontic treatment in 

OHQoL in treated periodontitis patients. For the assessment of the OHRQoL, the 

OHIP-14 questionnaire [19] was used as this is an instrument with high psychometric 

power and is validated worldwide [22]. 

  The OHIP-14 questionnaires were applied by a single professional in three 

research periods: before starting treatment, T0 (baseline), after 3 months from the 

beginning, T1 (3 months), and after 6 months from beginning T2 (6 months). 

According to the results found in our research, Invisalign® causes a 

momentary negative impact on the quality of life of patients, corroborating with 

previous papers [11, 23]. 

The domains that demonstrated a statistically significant change in the mean 

score of the OHIP-14 questionnaire were the "Functional Limitation" and "Physical 

Pain" domains (Figures 1 and 2). There were statistically significant differences 

between T0, T1 and T2. (p= 0,017 and p= 0,008) respectively. 

A functional limitation is a domain that assesses the individual's perception of 

speech alteration or in feeling the taste of food. This domain underwent an increase 

in the mean score, due to a change in speech, during the first 3 months (T1) in the 

use of Invisalign® when compared to baseline (T0), decreasing again in the 

assessment at 6 months (T2). Our results corroborate other researchers who affirm 

that the use of aesthetic aligners interferes with phonetics [11, 24–27].  

Pogal et al. [25], report that the consonants "z" and "s" are the most 

compromised, while Fraundorf et al., report that the alterations that occur in speech 
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with the use of aesthetic aligners are not only noticed in the first days of use of the 

aligners, but they last for at least 2 months, which was the time of their research [26] 

Our results confirm the papers described and we reaffirm the hypothesis that, 

speech difficulties seem to increase when the patients switch the appliances causing 

a transitory unfitting, which is not good for tooth movement or speech. Also, 

according to Fraundorf et al. [26], adult patients would have greater difficulty in 

adapting when compared to children, due to muscle memory and speech patterns 

acquired over time. 

The "Physical pain" domain had the greatest change in the mean scores 

perceived by patients. Pain and physical discomfort are a major concern during tooth 

movement in orthodontic treatment; pain, in general, is a domain that negatively 

impacts in patient's quality of life that reduces compliance with orthodontic treatment, 

and it has a special interest in orthodontic therapy with clear aligners, due to their 

removable characteristics. According to the literature, the beginning of pain caused 

by tooth movement occurs a few hours after the application of orthodontic force, 

reaches its apex after 24 hours, and decreases to the initial level in approximately 7 

days [28–30]. Despite the low scores, demonstrating a low frequency of painful 

symptoms, all patients felt pain in their teeth with the use of Invisalign® in our study; 

reported a higher frequency at T1 and a decrease at T2 when compared to T0 

(Figure 2). 

Several studies report that patients who used Invisalign® compared to 

patients with fixed appliances had less ulcerations in the oral cavity and fewer pain 

intensity on tooth movement [24, 30–32]. The patients in our study did not present 

ulcerations in the oral cavity. 

The use of Invisalign® seems to contribute to greater chewing comfort when 

compared to the use of fixed appliances, as the patient is instructed to remove the 

clear aligners during eating [31]. According to Alajmi et al., patients using Invisalign® 

are easier to chew and conclude that Invisalign® is not necessarily more pleasant 

than the fixed appliance, but it can be more tolerable, satisfying the patient's food 

consumption needs and not causing injuries or ulcerations to the soft tissues [27]. 

In the other domains of the OHIP-14, "Psychological Discomfort, Physical 

Inability, Psychological Inability", no statistically significant differences were found 
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between T0, T1 and T2, but as observed in figures 3 to 5, there was an increase in 

scores, even if they were low. It's demonstrated results with clinical significance. 

In our assessment, patients reported "Psychological discomfort", due to worry, 

stress, or anxiety, caused when placing or removing the aligners (Figure 3); some 

patients found it difficult to fit the appliance, especially in cases where there was 

marked inappropriate tooth position. Others in the removal of appliances due to the 

high retention exerted by the thermoplastic material in the dental crown. 

Patients who perceived an alteration in the eating pattern, named "Physical 

Inability" domain (Figure 4), considered that their eating was impaired, due to the 

increase in intervals between meals; patients reported that they started to eat only 

three times a day, avoiding removing the aligners, between main meals, due to the 

stress caused in the placement and removal of appliances, especially in T1, when 

compared to T2, in addition to the concern with maintaining oral hygiene. No patient 

reported having to stop meals because of discomfort while eating. The clear aligners, 

as they are removable appliances, allow patients to have the facility to remove the 

appliance to eat, therefore, there are no complications or injuries to the soft tissue. 

[24] 

Some patients reported difficulty in relaxing (Figure 5), but they never felt 

ashamed quite the opposite. Subjects in our survey reported pride in wearing such 

an "esthetic" and "modern" orthodontic appliance. According to the research by 

Marañón-Vásquez et al., the clear aligners were the most aesthetic orthodontic 

appliance [12]. In the "Psychological Inability" domain, which assesses the difficulty 

in relaxing or feeling ashamed because of the teeth or, in this case, because of the 

use of Invisalign® was not altered. 

In the domains "Social Inability and Handicap", there were no changes in 

scores, as shown in figures 6 and 7. There were no reports of irritability or 

impairment in the patient's daily activities, demonstrating that the use of Invisalign® 

does not compromise the social aspects of individual’s lives and they reported that 

life got better [23], as they perceive an aesthetic improvement and an increase in 

self-esteem.  

Logistic regression analysis between T0 and T2 showed that women were 

responsible for the most unfavorable responses in the assessments got with the 

OHIP-14 when compared to men (Table 1); this data acquires special significance 
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when we take into account the sample size; despite the reduced number of patients 

in the survey, the prevalence of responses indicates a worsening in the OHRQoL 

was more perceived by women when compared to men, corroborating the findings by 

Rusanen et al. [33]. 

In addition to gender, other variables were included in the study, such as: age, 

race, number of teeth present, tooth mobility, growth pattern, facial symmetry and lip 

seal; as well as variables that make up the IOTN: Classification of malocclusion, 

crowding, overbite, overbite, posterior crossbite, diastemas and midline deviation 

(Table 1). 

Overjet and lip seal were also relevant, as responsible for the increase in 

responses that negatively impact the quality of life (Table 1). According to Masood et 

al., who evaluated the impact of malocclusion on OHRQoL in 4711 adults, overjet is 

the malocclusion that causes the most negative impact on individuals, when 

compared to overbite and crossbites [4]. The same result was verified in the present 

study, although there was no statistical significance, the value was very close, 

p=0.053 (Table 1) and we believe that, if occur an increase in the sample, the 

statistical result will be significant. Overjet changes due pro inclination or protrusion 

of the incisors, which is a recurrent consequence in patients with severe periodontal 

disease [6]. Melsen, reports that many patients with periodontal disease have 

increased overjet due to incisor extrusion or occlusion collapse, followed by tooth 

loss, occlusal wear and loss of vertical dimension [10]. 

The main factor influencing changes in dental positions is, unbalance in the 

forces that keep the teeth in the normal relationship. Pathological dental migration 

occurs when the unbalance forces and inappropriate occlusal factors act on the 

periodontium tissues [15].  

These changes are easily perceived by patients, mainly due to aesthetic and 

functional changes, thus causing a negative impact on quality of life. 

The OHRQoL indicators are important instruments to assess the initial oral 

health of patients and the variations or alterations that occur during a therapeutic 

approach, from the point of view of the patients themselves. The association of 

clinical results measured by professionals, perceived and felt by patients, allows us 

to obtain a complete treatment outcome. Ideally, clinicians should assess results as 
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being satisfactory, not only those that bring substantial health benefits but also those 

that are considered important by patients [34]. 

Differences in treatment preferences between clinicians and patients are 

common in different health areas, it is up to the specialized professional to 

understand the needs of each patient and individualize therapeutic approaches, 

OHRQoL indicators are excellent tools for this purpose [12].  

 

CONCLUSION 

 

Orthodontic treatment with Invisalign® causes a momentary negative impact 

on quality of life in treated periodontitis patients.  

Functional Limitation and Physical Pain domains had statistically significant 

differences.  

Difficulty in speaking some words and pain caused by tooth movement are 

perceived more frequently, up to 3 months after the beginning of treatment with 

Invisalign®, decreasing again, between the third and sixth month of orthodontic 

treatment. 
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3. DISCUSSÃO 

 

O tratamento do paciente adulto requer rotineiramente uma abordagem 

multidisciplinar. Dados epidemiológicos relatam que 70% da população adulta 

apresenta alguma forma de doença periodontal (MADARIAGA et al., 2020).   

A periodontite é uma doença inflamatória, multifatorial, silenciosa e 

progressiva, que aumenta com a idade, leva à perda dos tecidos de suporte que 

pode resultar na perda de dentes, levando a migração dentária e má oclusão (DE 

MIRANDA et al., 2020; FISCHER et al., 2020). O tratamento periodontal previne a 

progressão dos danos aos tecidos periodontais. A ortodontia reestabelece a posição 

adequada aos dentes. Quando isso ocorre, há melhora nas condições de higiene 

oral, na função mastigatória e reinserção óssea (DE COUTO NASCIMENTO et al., 

2016; SIM et al., 2017). 

Atualmente, a variedade de aparelhos ortodônticos estéticos que existem no 

mercado é tão grande quanto a procura pelos pacientes adultos por tratamento 

ortodôntico (MALTAGLIATI; MONTES, 2007); a população adulta é mais longeva do 

que nunca, está mais preocupada com a saúde geral e bucal, mais exigente com a 

estética e mais ativa socialmente. Hoje em dia, as opções para aparelhos menos 

perceptíveis visualmente incluem, braquetes estéticos, braquetes linguais ou 

alinhadores (FRAUNDORF et al., 2021). 

Isto leva ao ineditismo do presente trabalho, pois não foi encontrado na 

literatura, até o presente momento, trabalhos clínicos que relatassem o uso de 

alinhadores estéticos no tratamento ortodôntico em pacientes adultos acometidos 

por periodontite severa. Buscou-se, portanto, seguir metodologias semelhantes ao 

emprego de indicadores de avaliação do impacto na qualidade de vida relacionada à 

saúde oral (OHRQoL) presente em outros trabalhos científicos. Pacheco-Pereira et 

al. avaliaram o impacto do uso do Invisalign® em pacientes adultos logo após o final 

do tratamento ortodôntico, por meio de um questionário Dental Impacts in Daily 

Living (DIDL) (PACHECO-PEREIRA; BRANDELLI; FLORES-MIR, 2018). Em outro, 

De Couto Nascimento et al. usaram um questionário apenas baseado no OHIP-14 

em dois tempos de avaliação, em pacientes submetidos a tratamento ortodôntico 
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com aparelho fixo que necessitavam reabilitação oral (DE COUTO NASCIMENTO et 

al., 2016).  

Contudo, nenhum trabalho avaliou ainda o impacto do tratamento ortodôntico 

com o uso de alinhadores estéticos na qualidade de vida de pacientes com histórico 

de periodontite severa. A revisão sistemática de Zhang et al. relata a escassez de 

pesquisas que avaliam e comparam o impacto do uso de Invisalign® e aparelho fixo 

na qualidade de vida dos indivíduos com a aplicação do OHIP, que é o questionário 

mais validado mundialmente, por suas características psicométricas, confiabilidade e 

precisão (FEU; QUINTÃO; MIGUEL, 2010; ZHANG et al., 2020) 

No nosso estudo, a primeira avaliação feita com o questionário OHIP-14, 

ocorreu antes do início do tratamento ortodôntico, mas logo após o término do 

tratamento periodontal. As figuras 1 a 7 demonstram os baixos escores encontrados 

em T0 (antes do início do tratamento ortodôntico), indicando boa qualidade de vida 

percebida pelos indivíduos da pesquisa, pois o tratamento periodontal foi concluído e 

a periodontite severa encontrava-se estabilizada. Isso contribuiu, para que estes 

indivíduos já percebessem uma melhora substancial na qualidade de vida, que fica 

extremamente prejudicada frente à doença periodontal severa.  

Inúmeros estudos relataram escores muito altos de piora na qualidade de vida 

nestes pacientes. Pacientes com periodontite severa ativa, possuem mobilidade 

dental, migração dentária, oclusão traumática, dor e sangramento gengival e alto 

grau de ansiedade, associada a estresse e irritabilidade (FISCHER et al., 2020; 

SANTOS NCC et al., 2021; MASOOD et al., 2019; D'AVILA et al., 2005; SU; VAN 

WIJK; VISSCHER, 2021; PANNUTI et al., 2021).  

 Acreditamos que esta seja a razão pela qual não tenha sido encontrado 

escores mais altos, que determinariam baixa qualidade de vida associada às más 

oclusões (ANDIAPPAN et al., 2015). Por outro lado, Macey et al., por meio de uma 

revisão sistemática da literatura, não observaram um relacionamento entre a má 

oclusão e o seu impacto negativo na qualidade de vida. (MACEY et al., 2020) 

Ainda é importante observar que nos pacientes com histórico de periodontite 

severa, a percepção de boa qualidade de vida após o tratamento periodontal, é um 

excelente indicador para o início do tratamento ortodôntico, quando há a abordagem 

terapêutica multidisciplinar. Esta percepção sugere que, do ponto de vista do 

paciente, sua saúde oral está sob controle e agora ele pode iniciar uma nova etapa 
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do tratamento. Há, de modo geral, a sensação que, "o pior já passou" e o tratamento 

ortodôntico é visto como um bônus para a melhora das sequelas deixadas pela 

periodontite severa. 

O controle da movimentação dentária em pacientes com pouca inserção 

óssea é fundamental para a manutenção do equilíbrio dos tecidos de suporte; é 

necessário o controle da quantidade e direção de aplicação de força, além de ser 

essencial o controle de ancoragem (FEU, 2020).  

Apenas dois domínios do OHIP-14 apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes entre os tempos avaliados (figuras 1 e 2). Isto sugere que a mecânica 

de movimentação dentária foi bem conduzida; caso contrário, os pacientes 

relatariam piora na qualidade de vida, através do aumento dos escores e com 

diferenças estatísticas em mais domínios, principalmente na presença de mobilidade 

dentária, algo não raro em pacientes periodontais (FEU, 2020; MAMPIERI et al., 

2013; SIM et al., 2017; GKANTIDIS; CHRISTOU; TPOUZELIS, 2010). 

 

3.1. Domínios do OHIP-14 
 

São 7 os domínios avaliados pelo OHIP-14: Limitação funcional; Dor física; 

Desconforto psicológico; Incapacidade física; Incapacidade psicológica; 

Incapacidade social e Invalidez. A pontuação máxima que pode ser obtida na 

avaliação com o OHIP-14 em cada indivíduo é "56", significando que pontuações 

mais altas impactam negativamente a qualidade de vida. A avaliação é feita através 

de uma escala do tipo Likert (ALBAUM, 1997), onde se mede a frequência com que 

o paciente percebe mudanças na sua qualidade de vida, através de 14 perguntas, 

agrupadas 2 a 2 nos 7 domínios. (ANEXO C). As frequências variam entre: 

Nunca=0, raramente=1, às vezes=2, repetidamente=3 e sempre=4. 

Os escores totais encontrados nesta pesquisa, em T0, variaram entre 0 e 3 

na escala Likert, que quando comparados a pontuação máxima de 56, demonstram 

o ótimo nível percebido de qualidade de vida dos indivíduos, antes do início do 

tratamento com Invisalign®, como discutido anteriormente (figuras 1 a 7). 

Foram encontrados aumento dos escores totais do OHIP-14 em todos os 

pacientes em 3 meses de tratamento com Invisalign® (T1), quando comparados com 

T0, numa variação entre 3 e 16, demonstrando que, apesar de aumentado, os 
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escores ainda se mantiveram muito baixos para identificar impacto negativo 

significativo na qualidade de vida, de forma geral. Aos 6 meses de tratamento com 

Invisalign® (T2), os valores tenderam a diminuir, voltando a apresentar escore 0 

para determinado paciente e escore máximo de 10 para outro, conforme 

demonstrado nas figuras 1 a 7. 

Os domínios "Limitação Funcional" (Figura 1) e "Dor Física" (Figura 2) 

apresentaram variação de escores com diferenças estatisticamente significantes 

entre T0, T1 e T2, indicando que existe um impacto negativo na qualidade de vida; 

com p=0,017 e p=0,008, respectivamente, entre os períodos de tempo observados. 

Os domínios "Desconforto Psicológico", "Incapacidade Física" e 

"Incapacidade Psicológica" apresentaram variações de escores entre os tempos 

observados, mas não houve diferenças estatisticamente significantes, com p>0,05. 

Nos domínios “Incapacidade Social” e “Invalidez”, não houve variação de escores 

entre T0, T1 e T2. 

As relevâncias clínicas destes resultados serão discutidas, por domínios, 

abaixo. 

 

3.1.1. Limitação funcional 
 

Vários estudos relatam que o uso do Invisalign® foi associado com a piora na 

fonação quando comparado ao uso de aparelhos fixos (AL NAZEH et al., 2020; 

ALAJMI; SHABAN; AL-AZEMI, 2020; FRAUNDORF et al., 2021; POGAL-

SUSSMAN-GANDIA; TABBAA; AL-JEWAIR, 2019; SHALISH et al., 2012). 

Segundo Pogal et al., pacientes tratados com Invisalign® tiveram dificuldade 

na articulação dos fonemas que continham, principalmente, as letras "Z" e "S" e 

relacionaram seus resultados com a dificuldade de encaixe inicial ocorrido na 

instalação e troca sequencial dos alinhadores (POGAL-SUSSMAN-GANDIA; 

TABBAA; AL-JEWAIR, 2019). Alajmi et al. avaliaram 30 pacientes que usaram 

Invisalign® e compararam com 30 pacientes que usaram aparelho fixo. Encontraram 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, onde os pacientes que 

usaram Invisalign® notaram mudanças na forma de falar; apresentaram interrupções 

e dificuldades na fala (ALAJMI; SHABAN; AL-AZEMI, 2020).  
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Fraundorf et al. avaliaram durante 2 meses, o desempenho na fala em 

pacientes adultos que usaram Invisalign® e encontraram significante alteração na 

articulação das palavras, não só nos primeiros dias de tratamento, mas também ao 

final da pesquisa. Apesar dos pacientes mostrarem algum grau de adaptação aos 

alinhadores, não retornaram ao normal após 2 meses de tratamento. Ainda, o 

paciente adulto teve maior dificuldade em se adaptar com o aparelho, quando 

comparado às crianças, devido a memória muscular e aos padrões de fala 

adquiridos com o passar do tempo (FRAUNDORF et al., 2021).  

Os pacientes da presente pesquisa trocaram os alinhadores do sistema 

Invisalign®, em média a cada 15 dias. Isso pode justificar o aumento dos escores 

neste domínio, devido à dificuldade normal existente no encaixe inicial dos 

alinhadores, acarretando um problema para a fonação. Os alinhadores levam alguns 

dias para se encaixarem perfeitamente aos dentes, o que é ruim para o movimento 

dentário e também para a fala; pois, esta falta de ajuste também interfere nos 

fonemas. Os resultados encontrados nessa avaliação (Figura 1), parecem corroborar 

os achados dos trabalhos citados anteriormente (FRAUNDORF et al., 2021; POGAL-

SUSSMAN-GANDIA; TABBAA; AL-JEWAIR, 2019), pois os pacientes relataram 

maior dificuldade na articulação de palavras nos 3 primeiros meses, havendo 

melhora significante dos 3 aos 6 meses.  

Como o Invisalign® é um aparelho que necessita total colaboração dos 

pacientes, (o uso do aparelho deve ser entre 20 e 22 horas/dia), é necessário levar 

estas dificuldades em consideração.  

 A alteração do sabor dos alimentos é outra avaliação abordada neste 

domínio e nenhum paciente relatou mudanças percebidas com o uso dos 

alinhadores Invisalign®, conforme demonstrado na figura 1. 

 

3.1.2. Dor física  
 

A dor e o desconforto físico são importantes preocupações durante a 

movimentação dentária no tratamento ortodôntico; a dor, em geral, é um domínio 

que impacta negativamente a qualidade de vida dos pacientes. Segundo a literatura, 

o início da dor provocada pela movimentação dentária, ocorre algumas horas após a 

aplicação da força ortodôntica, atinge seu ápice após 24 horas e diminui até o nível 
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inicial em aproximadamente 7 dias (FUJIYAMA et al., 2014; GAO et al., 2021; 

JOHAL et al., 2018). 

Apesar dos escores baixos, demonstrando baixa frequência da sintomatologia 

dolorosa, todos os pacientes sentiram dor nos dentes com o uso dos alinhadores 

Invisalign® no nosso estudo, e relataram maior frequência em T1 e diminuição em 

T2 (Figura 2).  

Diversos estudos relatam que pacientes que usaram Invisalign® em 

comparação a pacientes com aparelho fixo, tiveram menos ulcerações na cavidade 

bucal e menor intensidade de dor na movimentação dentária (AL NAZEH et al., 

2020; GAO et al., 2021; PACHECO-PEREIRA; BRANDELLI; FLORES-MIR, 2018; 

ZHANG et al., 2020). Shalish et al., porém, quando compararam a dor e o 

desconforto entre braquetes linguais, vestibulares e Invisalign®, encontraram maior 

intensidade de dor e desconforto, nos pacientes que usaram Invisalign® no primeiro 

dia do que em braquetes linguais e convencionais. A partir do segundo dia, os níveis 

de dor entre o Invisalign® e os braquetes linguais se igualaram, mas ainda se 

mantiveram mais elevados do que o grupo que usou braquetes convencionais por 

vestibular; permanecendo assim, com algumas variações, até o dia 14 do estudo 

(SHALISH et al., 2012). Isso é especialmente relevante quando comparamos os 

estudos cronologicamente, pois antes de 2013, ainda não era utilizado o material 

SmartTrack® para os alinhadores Invisalign® o que conferiu a estes maior 

elasticidade e conforto. 

 Em 2014, Fujiyama et al., compararam grupos que usaram aparelhos fixos 

convencionais com Invisalign® e um grupo com sistema híbrido e encontraram 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, sendo a menor 

intensidade e frequência de dor percebidas pelo grupo Invisalign®. Relataram ainda 

que a sensibilidade dolorosa era mais intensa nas 24 horas após a aplicação de 

força até o terceiro dia, diminuindo substancialmente no sétimo dia (FUJIYAMA et 

al., 2014).  

O mesmo foi encontrado como resultado no presente trabalho, pois todos os 

pacientes relataram dor com baixa frequência, com exceção de um paciente, nos 3 

primeiros meses de tratamento, relatando que os 3 primeiros dias da troca dos 

alinhadores eram os mais doloridos. Entre T1 e T2 a frequência de dor diminuiu para 

todos os pacientes, baixando ainda mais os escores (Figura 2). 
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Também pode-se associar a diminuição da percepção da sensibilidade 

dolorosa entre o terceiro e o sexto mês de tratamento com Invisalign®, com a 

melhora do alinhamento e nivelamento das coroas dentais que ocorrem nestas fases 

iniciais do tratamento ortodôntico e onde se percebe maior quantidade de 

movimento dentário (MARYA et al., 2020).   

Alajmi et al. compararam 30 pacientes que usaram Invisalign® com 30 

pacientes que usaram aparelho fixo, e concluíram que os pacientes que usaram 

aparelho fixo relataram dor do tipo latejante e surda e consumiram mais analgésicos 

que o grupo que usou Invisalign® que relataram dor do tipo pressão (ALAJMI; 

SHABAN; AL-AZEMI, 2020). 

Cabe ainda ressaltar que o controle da dor é algo desejado no tratamento 

ortodôntico, pois a dor é algo desagradável, que pode comprometer a colaboração e 

comprometimento do paciente com o tratamento (JOHAL et al., 2018). 

Segundo Gao et al., a intensidade de dor é menor com o uso de Invisalign® 

quando comparado ao aparelho ortodôntico fixo, devido às propriedades especiais 

do material do qual o invisalign® é confeccionado e suas características 

biomecânicas que conferem maior precisão ao movimento dentário, não havendo 

incidência de forças inapropriadas que, podem estar associadas ao aumento da 

intensidade de dor (GAO et al., 2021).  

Ainda neste domínio é discutido o incômodo ao se alimentar, e alguns 

pacientes desse estudo perceberam uma alteração no seu padrão mastigatório e 

dificuldade em comer alimentos duros; porém, relataram uma baixa frequência de 

desconforto. O uso do Invisalign® parece contribuir para um maior conforto na 

mastigação, quando comparado ao uso de aparelhos fixos, pois é orientado ao 

paciente remover os alinhadores durante a alimentação (ZHANG et al., 2020). Ainda 

segundo Alajmi et al., pacientes que usam Invisalign® têm maior facilidade de 

mastigar. O aparelho Invisalign® não é necessariamente mais prazeroso que o 

aparelho fixo, mas pode ser mais tolerável, satisfazendo as necessidades de 

consumo de alimentos do paciente e não causando injúrias ou ulcerações aos 

tecidos moles (ALAJMI; SHABAN; AL-AZEMI, 2020). 

 

3.1.3. Desconforto psicológico 
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Os resultados encontrados neste domínio indicaram estresse, preocupação 

ou ansiedade de alguns pacientes quanto à colocação e a remoção dos alinhadores, 

principalmente nos 3 primeiros meses de uso do Invisalign® (Figura 3); alguns 

pacientes encontraram dificuldade no encaixe do aparelho, principalmente em casos 

que havia má posições dentárias acentuadas; outros pacientes, na remoção dos 

aparelhos, devido à alta retenção exercida pelo material termoplástico na coroa 

dental.  

 Gao et al. avaliaram 110 pacientes e concluíram que o estresse, a ansiedade 

e a preocupação com o tratamento ortodôntico, estão relacionados com a 

intensidade de dor percebida pelos pacientes. Quanto menor a intensidade da dor, 

menor preocupação, estresse ou ansiedade. Associaram ainda que, as 

características estéticas dos alinhadores geram menos consequências psicológicas 

e sociais na vida diária dos pacientes, pois não interferem na aparência, diminuindo 

as chances destes pacientes se sentirem diferentes ou rejeitados pela sociedade. A 

simulação dos resultados do tratamento ortodôntico, através do software em 3D, 

também contribuiu para que os pacientes se sentissem mais confiantes e menos 

preocupados, segundo os autores (GAO et al., 2021). 

 

3.1.4. Incapacidade física 

 

Pacientes que perceberam alteração do padrão de alimentação (Figura 4), 

consideraram que a alimentação ficou prejudicada devido ao aumento dos intervalos 

entre as refeições. Relataram que passaram a se alimentar somente três vezes ao 

dia, evitando remover os alinhadores, entre as refeições principais, devido ao 

estresse causado na colocação e remoção dos aparelhos, além da preocupação em 

manter a higiene oral.  

Nenhum paciente relatou haver necessidade de parar as refeições por 

incômodo ao se alimentar. Os alinhadores, por serem aparelhos removíveis, 

permitem que os pacientes tenham liberdade de remoção do aparelho para se 

alimentar; portanto, não há intercorrências (AL NAZEH et al., 2020). 

 

3.1.5. Incapacidade psicológica 
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Alguns pacientes relataram dificuldade em relaxar (Figura 5), mas nunca se 

sentiram envergonhados por usar os alinhadores Invisalign®. Os indivíduos da 

nossa pesquisa, relataram orgulho em usar um aparelho ortodôntico tão "estético" e 

"moderno".    

Segundo a pesquisa de Marañón-Vásquez et al., os aparelhos ortodônticos 

considerados como os mais estéticos, numa amostra de 49 pacientes, foram os 

alinhadores transparentes. Avaliaram a escolha do aparelho ortodôntico pelos 

pacientes, em dois momentos diferentes; primeiro somente pela análise visual e 

atratividade conferida em fotografias; e no segundo momento, após terem sido 

informados sobre o mecanismo de ação, resultados clínicos, finalização e 

intercorrências durante o tratamento; Ainda nesta pesquisa, os autores compararam 

os aparelhos ortodônticos de eleição de 51 ortodontistas, que foram 

consecutivamente: braquetes vestibulares metálicos, alinhadores estéticos, seguidos 

pelos braquetes vestibulares estéticos e por último os braquetes linguais. Os 

resultados dessa pesquisa demonstram grande aplicação clínica, pois chamam a 

atenção do profissional, para levar em consideração, a percepção do paciente na 

escolha da aparatologia ortodôntica, visando maior conforto e qualidade de vida e 

não só os resultados clínicos e performance dos aparelhos ortodônticos 

(MARAÑÓN-VÁSQUEZ et al., 2021). 

 

3.1.6. Incapacidade social 

 

A irritabilidade é um estado ou reação emocional comum do ser humano, 

ocasionados por estímulos que provoquem dor física, estresse emocional, baixa 

autoestima ou frustração, porém quando ela se torna excessiva e ou frequente, ela 

deixa de ser apenas uma resposta orgânica e passa a ser um sintoma ou uma 

doença. A irritação quando frequente, interfere, na maioria das vezes, nas atividades 

diárias dos pacientes, pois, pode desencadear sintomas físicos, como; elevação da 

temperatura corporal, elevação da pressão sanguínea, sudorese ou suores frios, 

taquicardia, vertigens, contração muscular, tremores, dores de cabeça, desgaste 

físico, cansaço e estafa; além de sintomas emocionais, como: intolerância e 

impaciência, surto emocional, raiva e agressividade e pensamentos negativos 

(HENDRICKSON; GIRMA; MILLER, 2020).  
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A irritabilidade, portanto, gera consequências prejudiciais à saúde física e 

mental e compromete o envolvimento social dos indivíduos com outras pessoas, 

impactando negativamente a qualidade de vida dos pacientes. 

Neste domínio não houve relatos de irritabilidade e nem comprometimento 

das atividades diárias dos pacientes (Figura 6), demonstrando que o uso do 

Invisalign® não comprometeu os aspectos sociais da vida dos indivíduos, 

corroborando com outros estudos (PACHECO-PEREIRA; BRANDELLI; FLORES-

MIR, 2018). 

 

3.1.7. Invalidez 

 

Este domínio é caracterizado por medir a severidade do impacto que a 

limitação ou o desconforto causado por uma determinada doença ou tratamento 

causam na qualidade de vida de um indivíduo, pois é capaz de medir, a frequência 

com que um indivíduo ficou incapacitado de realizar atividades diárias, como exercer 

suas atividades profissionais gerando perdas financeiras, perda de emprego, ou não 

ser escolhido para exercer um novo cargo (ALLEN P, 2003).  

Não houve relatos de incapacidade de realização de atividades cotidianas de 

forma permanente pelos pacientes durante o uso dos alinhadores Invisalign® no 

presente estudo (Figura 7), corroborando com outras pesquisas anteriores 

(PACHECO-PEREIRA; BRANDELLI; FLORES-MIR, 2018; ZHANG et al., 2020). 

Neste domínio, os indivíduos relataram perceber uma melhora na qualidade 

de vida quando perguntados se durante os intervalos de 3 e 6 meses, sentiram que 

a vida, em geral, ficou pior. Todos os pacientes afirmaram que, pelo contrário, a vida 

ficou melhor, pois, perceberam uma melhora estética e aumento na autoestima, 

devido, à sensação de melhora da saúde física e oral. 

 

3.2. Análise de regressão logística 

 

A análise de regressão logística indicou que três variáveis contribuíram para o 

aumento dos escores nas avaliações com o OHIP-14: gênero, trespasse horizontal e 

selamento labial. Variáveis gênero e trespasse horizontal (p=0,053) e variável 

selamento labial (p=0,088) (Tabela 1). 
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 As mulheres foram as responsáveis pelas respostas mais desfavoráveis nas 

avaliações feitas com o OHIP-14 quando comparadas aos homens. Este dado 

adquire especial significância quando levamos em consideração o tamanho da 

amostra, pois, apesar da quantidade reduzida de pacientes na pesquisa, a 

prevalência de respostas que indicam piora na qualidade de vida foi mais percebida 

por mulheres quando comparada aos homens, corroborando com os achados de 

Rusanen et al. (RUSANEN et al., 2010). 

Além do gênero, outras variáveis foram incluídas no estudo, como: idade, 

raça, número de dentes presentes, mobilidade dentária, padrão de crescimento, 

simetria facial e selamento labial; assim como variáveis que compõem o Index of 

Orthodontic treatment Need, IOTN (BROOK; SHAW, 1989), a saber: classificação da 

má oclusão, apinhamento, trespasse horizontal, trespasse vertical, mordida cruzada 

posterior, diastemas e desvio de linha média (Tabela 1). 

O trespasse horizontal e o selamento labial também apresentaram relevância, 

como responsáveis pelo aumento de respostas que impactam negativamente na 

qualidade de vida. Segundo Masood et al., que avaliaram o impacto da má oclusão 

na OHRQoL em 4711 adultos, o trespasse horizontal é a má oclusão que mais 

impacto negativo causa nos indivíduos, quando comparado ao trespasse vertical e 

mordidas cruzadas (MASOOD et al., 2017). O mesmo resultado foi verificado no 

presente estudo, onde, apesar de não ter havido diferença estatisticamente 

significante, o valor ficou muito próximo (p=0,053) para trespasse horizontal e 

(p=0,088) para selamento labial; sugerindo que, com o aumento da amostra, o 

resultado estatístico poderia ser significante.  

O trespasse horizontal se altera devido a protrusão ou vestibularização dos 

incisivos, que é uma sequela recorrente em pacientes acometidos por doença 

periodontal severa (FEU, 2020). Melsen relata que, muitos pacientes acometidos por 

doença periodontal apresentam trespasse horizontal aumentado devido a extrusão 

dos incisivos ou pelo colapso da oclusão, seguida de perdas de dentes, desgastes 

oclusais e perda da dimensão vertical (MELSEN, 2016). 

Meyer-Marcotty et al., avaliaram 116 indivíduos acometidos por doença 

periodontal e associaram com o aumento do IOTN e do índice de irregularidade dos 

incisivos. Afirmam que é alta a prevalência de vestibularização dos incisivos como 

sinal clínico associado a periodontite (55,8%) e a porcentagem de pacientes com 
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periodontite moderada que apresentam trespasse horizontal aumentado é 30% 

maior do que em pacientes adultos sem doença periodontal e é 69% maior em 

pacientes com periodontite severa. Os principais fatores que influenciam a alteração 

das posições dentárias são os desequilíbrios nas forças que mantêm os dentes na 

relação normal. Portanto, quando há desequilíbrio de forças sobre os tecidos do 

periodonto, fatores oclusais e pressão dos tecidos moles, há migração dental 

patológica (MEYER-MARCOTTY et al., 2021).  

Estas alterações são percebidas com facilidade pelos pacientes, 

principalmente devido a mudanças estética e funcional, causando assim, um 

impacto negativo na qualidade de vida. 

Os indicadores de OHRQoL são instrumentos importantes para avaliar a 

saúde oral inicial dos pacientes e as variações ou alterações, que ocorrem no 

decorrer de um determinado tipo de abordagem terapêutica, pelo ponto de vista dos 

próprios pacientes. A associação dos resultados clínicos medidos pelos 

profissionais, com os resultados percebidos e sentidos pelos pacientes, faz com que 

obtenhamos um desfecho completo do tratamento. Idealmente, os profissionais 

deveriam avaliar resultados como sendo satisfatórios, não somente aqueles que 

trazem benefícios substanciais para a saúde, mas também aqueles que sejam 

considerados importantes pelos pacientes (PANNUTI et al., 2021).    

Atualmente as empresas, incluindo agências regulatórias, como a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ou a Food and Drug Administration (FDA), 

consideram os indicadores de qualidade de vida tão importantes quanto os 

resultados clínicos. 

Divergências nas preferências de tratamento entre profissionais e pacientes 

são comuns em diferentes áreas de saúde. Cabe ao profissional especializado 

compreender as necessidades de cada paciente e individualizar as abordagens 

terapêuticas, onde os indicadores de OHRQoL são excelentes ferramentas para este 

fim (MARAÑÓN-VÁSQUEZ et al., 2021).  
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6. CONCLUSÃO 
 

O uso de alinhadores invisalign® impactou, momentaneamente, de forma 

negativa, a qualidade de vida de pacientes com histórico de periodontite severa.  

Os domínios do OHIP-14 que sofreram impacto negativo com diferenças 

estatisticamente significantes entre os tempos de avaliação, foram "Limitação 

Funcional" e "Dor Física". Estes domínios indicaram dificuldades na fala e dor, 

causada pela movimentação ortodôntica, principalmente, nos 3 primeiros meses de 

uso dos alinhadores invisalign®. 

Gênero feminino, indivíduos com trespasse horizontal e falta de selamento 

labial têm maior probabilidade de sofrer impacto negativo na qualidade de vida com 

o uso de alinhadores Invisalign®. 

O questionário OHIP-14 tem sensibilidade e capacidade para mensurar a 

frequência das mudanças que ocorrem na cavidade oral, durante o tratamento 

ortodôntico com o uso de alinhadores Invisalign®. Trata-se de uma excelente 

ferramenta para a avaliação dos desfechos dos estudos clínicos e dos parâmetros 

de conforto e bem-estar dos pacientes. 
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ANEXO A – CARTA DE APROVAÇÃO DO CEP      
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ANEXO B: Termo de consentimento livre e esclarecido 
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ANEXO C: Questionário OHIP-14 

DATA:................................................................................... 

AVALIAÇÃO N°:.................................................................... 

SR/A - Nos últimos ( ) dias/meses, por causa de problemas com seus dentes, sua 
boca ou dentadura: 

  Nunca 
(0) 

Rarament
e (1) 

Às 
vezes 

(2) 

Repetidament
e (3) 

Sempr
e (4) 

1 – Você teve problemas 
para falar alguma palavra? 

          

2 – Você sentiu que o 
sabor dos alimentos tem 
piorado? 

          

3 – Você sentiu dores em 
sua boca ou nos seus 
dentes? 

          

4 – Você se sentiu 
incomodada ao comer 
algum alimento? 

          

5 – Você ficou 
preocupada?   
  

          

6 – Você se sentiu 
estressada? 
  

          

7 – Sua alimentação ficou 
prejudicada? 

          

8 – Você teve que parar 
suas refeições?   

          

9 – Você encontrou 
dificuldade para relaxar? 

          

10 – Você se sentiu 
envergonhada? 

          

11 – Você ficou irritada 
com outras pessoas? 

          

12 – Você teve dificuldade 
para realizar suas 
atividades 
diárias? 

          

13 – Você sentiu que a 
vida, em geral, ficou pior? 

          

14 – Você ficou totalmente 
incapaz de fazer suas 
atividades diárias? 
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TOTAL: .............................................. 

AVALIADOR: .................................... 


