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ensação de desconforto, dores e 
muita dificuldade para morder. 
Além do aspecto estético, esses são 

alguns dos problemas enfrentados por 
quem já teve de usar um aparelho orto-
dôntico. A combinação de peças coladas, 
fios e metais é realmente incômoda e de-
manda bastante sacrifício por parte de 
quem precisa ajustar seus dentes e busca 
um sorriso mais bonito e saudável. 

Desde 2003, no entanto, um ortodon-
tista de Belo Horizonte tem revolucionado 
o uso de aparelhos não apenas na capital, 
mas em todo o estado. Jovem, com ape-
nas 40 anos, o dr. Pierre Cunha é um dos 
maiores especialistas do Brasil no trata-
mento de aparelhos ortodônticos invisí-
veis, que corrigem os dentes de maneira 
mais eficaz e com menos sofrimento. Au-
tor de trabalhos científicos nacionais e in-
ternacionais, especialista e mestre em or-
todontia, dr. Pierre tem quase 20 anos de 
atuação, com mais de 5 mil tratamentos 
ortodônticos já realizados. 

Foi durante uma pós-graduação na 
Universidade de Connecticut, nos Estados 
Unidos, que ele conheceu a técnica dos 

riência no campo dos aparelhos invisíveis. 
Removível, o aparelho pode ser reti-

rado para eventos sociais. Por não ter fios 
e nem metais, não machuca e garante 
mais conforto para os usuários. E, por ser 
extremamente fino, não levanta e nem 
machuca os lábios. De acordo com o dr. 
Pierre, o aparelho invisível “não altera o 
estilo de vida e permite que o paciente 
coma tudo que gosta”. “Além disso”, com-
pleta, “o resultado proposto é exibido 
pelo software antes do início do trata-
mento, que só se inicia após o paciente 
visualizar e aprovar, na tela, o planeja-
mento do resultado final”. 

Com um currículo invejável, o dr. Pierre 
não se cansa na busca por tecnologias que 
garantam maior segurança e praticidade 
para seus clientes. “É isso que me motiva 
a ir cada vez mais longe, buscando propor-
cionar o que existe de mais confortável e 
discreto aos nossos pacientes. Por isso, me 
especializei em lapidar sorrisos com apare-
lhos invisíveis”, explica o ortodontista. 

 www.pierrecunha.com 
(31) 3227-0081

aparelhos invisíveis e logo tratou de trazê-
-la para o Brasil. “Ter examinado e tratado 
tantos pacientes foi o que sempre me in-
centivou a estudar e buscar soluções mais 
estéticas e confortáveis para meus clien-
tes”, explica dr. Pierre. “Por isso, me espe-
cializei em tratamentos com os aparelhos 
americanos, que são referência nesses 
conceitos. Existem muitas pessoas que de-
sejam melhorar o sorriso, corrigindo a po-
sição dos dentes, mas por diversos moti-
vos, não querem usar um aparelho 
tradicional. Esta é minha especialidade: 
corrigir os dentes com aparelhos que não 
aparecem”, garante. 

Usando alinhadores transparentes de 
acetato de um milímetro de espessura, os 
aparelhos invisíveis são planejados por um 
software de desenho que projeta peças 
específicas para cada paciente. As peças 
são trocadas a cada duas semanas e, de 
maneira gradual e suave, guiam os dentes 
para o sorriso projetado pelo programa. 
“São incrivelmente discretos, com trata-
mento rápido e prático”, explica dr. Pierre, 
que possui o título Doctor Platinum, que 
significa um dos graus mais altos de expe-
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