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ALIGN TECHNOLOGY ATRIBUI BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO EM CUIDADOS 

ORTODÔNTICOS E DENTÁRIOS AVANÇADOS 

 

• Candidaturas abertas até 4 de março de 2022; 

•  Programa disponibiliza aos vencedores um valor total de 375 mil dólares (323.834 euros 

aproximadamente); 

  

 

Lisboa, 29 de novembro de 2021 – A Align Technology, Inc. (NASDAQ: 

ALGN) anuncia o lançamento do Programa de Bolsas de Investigação 2022 de apoio à 

investigação clínica e científica em universidades de todo o mundo. Este ano serão 

atribuídos até 375 mil dólares a docentes universitários, valor destinado a apoiar 

iniciativas de investigação científica e tecnológica que promovam os cuidados dos 

pacientes nas áreas da Ortodontia e Medicina Dentária.  Desde o seu início, em 2010, 

o Programa de Bolsas de Investigação da Align Technology já financiou cerca de 2,4 

milhões de dólares em investigação. 

 

“A investigação apoiada pela Align já disponibilizou insights valiosos em áreas 

importantes de cuidados de saúde e avaliações orais, incluindo os scanners intraorais 

e a experiência do paciente, alterações na sua qualidade de vida, bem como os insights 

sobre os marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo durante o tratamento 

ortodôntico precoce com os alinhadores transparentes”, comenta Jonh Morton, Vice-

presidente da Align, Product Innovation and Technical Fellow. “Sentimo-nos honrados 

por receber candidaturas de todo o espectro científico relacionadas com a Ortodontia, e 

com os tratamentos com alinhadores transparentes e scanners intraorais”.  

 

“O compromisso da Align é continuar a disponibilizar oportunidades para as 

universidades conduzirem investigações que promovam o estudo da ciência dentária e 

do tratamento ortodôntico”, refere Dr. Mitra Derakhshan, Vice-presidente da Align Global 

Clinic. “Estamos impressionados com o entusiasmo com que o Programa de Bolsas de 

Investigação da Align é recebido pelas universidades de todo o mundo, o que se reflete 
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no número de candidaturas recebidas e na diversidade de temas em investigação. 

Decidimos aumentar o financiamento global do programa por considerarmos que o 

financiamento destes projetos de investigação é fundamental para o avanço do 

tratamento dentário e ortodôntico”. 

 

As Bolsas para investigação dentária nas universidades, estão disponíveis nas 

seguintes regiões: 

 

• EMEA (Europa, Médio Oriente e África) – Cinco bolsas de um ano até 25 mil 

dólares cada; 

• Américas (Estados Unidos, Canadá, México, América Central e do Sul) - Cinco 

bolsas de um ano até 25 mil dólares cada; 

• APAC - (Ásia - Pacífico) - Cinco bolsas de um ano até 25 mil dólares cada; 

 

Os candidatos elegíveis para bolsas de investigação dentária incluem docentes a tempo 

inteiro e a tempo parcial envolvidos em investigação dentária ou científica em 

universidades nas quais o tratamento Invisalign® ou o scanner iTero estão disponíveis. 

Todas as candidaturas são revistas por um comité académico independente que 

transmite as suas recomendações à Align Technology para a seleção final. 

 

Detalhes sobre o programa, instruções e formulários de candidatura, podem ser 

encontrados aqui - https://learn.invisalign.com/research-awards-landing-page  

 

As propostas de investigação e as candidaturas concluídas devem ser recebidas até às 

23:59 do dia 4 de março de 2022 (17h Pacific Time). Os premiados serão notificados 

até ao dia 6 de junho de 2022. 

 

 

Sobre a Align Technology, Inc. 

A Align Technology desenvolve, fabrica e vende o sistema Invisalign, o alinhador transparente mais avançado do mundo, 

os serviços e scanners intraorais iTero e o software CAD/CAM exocad. Este conjunto tecnológico permite um fluxo de 

trabalho digital em Ortodontia e melhorar os resultados dos doentes e a eficiência da prática clínica para mais de 210 mil 

clientes médicos e é a chave para aceder a 500 milhões de oportunidades de mercado da Align a nível mundial. A Align 

já ajudou médicos a tratar mais de 11,6 milhões de doentes com o sistema Invisalign e está a impulsionar a evolução da 

Odontologia digital através da Align Digital Platform, o nosso conjunto integrado de tecnologias e serviços exclusivos, 

disponibilizados como uma solução completa para doentes e consumidores, ortodontistas e médicos dentistas e 

laboratórios/parceiros. Visite www.aligntech.com  para mais informações. 
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