


Quem somos

Somos um novo conceito de clínica 
dedicada exclusivamente à 
ortodontia e estética.

Nossas unidades são projetadas para 
oferecer comodidade, conveniência 
e diversão para nossos pacientes 
através de um atendimento 
impecável, tecnologia de ponta e 
preço acessível.



A Orthopride

• Mais de 200 mil pacientes ativos

• Cerca 10 mil consultas ao dia na rede

• Presente em 13 estados

• Em 2019, estão previstas inaugurações em Alagoas, Amazonas, Paraíba, 
Tocantins, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal

130
250

franquias em operação

comercializadas



Patrocínios



Modelo de unidade



Diferenciais

Normas de 
biossegurança

Wi-Fi Computadores

Aplicativo do
paciente

Hora marcada

Atendimento
emergencial

Salas de 
profilaxia

E-sports area

Tecnologia
atualizada



Documentação 
ortodôntica

Foto extra oral
Foto intra oral
Telerradiografia
Panorâmica



Aparelho 
convencional

É o tipo mais usado e suas vantagens 
são: maior controle do plano de 
tratamento e maior eficácia. 

É formado basicamente pelos 
seguintes itens: bandas, bráquetes, 
arcos e elásticos. 

O acompanhamento é mensal, com 
visitas programadas ao ortodontista.



Aparelho estético

Neste tipo de aparelho, os 
bráquetes são feitos com materiais 
que imitam a cor dos dentes, por 
isso ficam bem mais discretos que 
os metálicos. 
Podem ser de porcelana ou safira e 
possuem a mesma eficácia para o 
tratamento.



Raspagem

Realizada com ultrassom 
periodontal;
Diferente da profilaxia, parte do 
tratamento, a raspagem é realizada 
sob recomendação do ortodontista;
Previne a gengivite e infecções 
bucais;
Elimina a placa bacteriana e o 
tártaro;
Por ser uma limpeza profunda, 
proporciona uma sensação de 
dentes “lisinhos” e um sorriso 
saudável.



Clareamento

A Orthopride oferece a 
melhor e mais prática opção 
em clareamento dental. 
O procedimento remove 
manchas e devolve o brilho 
natural perdido com o 
tempo, te dando o sorriso 
que você merece! 



Reconhecimento

• Temos avaliação máxima de satisfação dos 
clientes no ranking do site Reclame Aqui;

• Única empresa de odontologia disputando o 
prêmio de Melhor Empresa para o 
Consumidor da revista Época e Reclame Aqui;

• Pelo 4º ano consecutivo, ganhamos o Prêmio 
de Excelência pela ABF;

• Somos 5 estrelas na revista Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios;

• Solidez de mercado desde 2009



SORRISOS. 
DISSO A GENTE ENTENDE.

orthopride.com.br

@orthopride

/redeorthopride


