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Você naturalmente
mais confiante
Dentes bonitos e alinhados em tempo recorde!

ORTODONTIA
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Se você gostaria de ter seu sorriso alinhado e em
seu melhor posicionamento, precisa saber como 
a ortodontia pode te ajudar a conseguir esses
resultados de forma mais rápida e eficiente do
que poderia imaginar.



O primeiro passo é conhecer você e saber o que você espera 
como resultado. Entender suas necessidades e como você se 
sentirá completamente feliz com seu sorriso é o primeiro 
passo para ajuda-lo.

Marcamos uma conversa e vamos entender melhor sua 
saúde bucal. Nós usaremos algumas fotos e fichas para 
passar por esta etapa com muita certeza do que você precisa.
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Nosso segundo passo é decidir, junto com você, como 
vamos conduzir seu tratamento.

Existem dezenas de opções de aparelhos: ortopédicos, 
metálicos, autoligados, estéticos, alinhadores invisíveis e 
uma infinidade de opções de cores e até formatos. 

É claro que não vamos confundir você mostrando todos 
aqui. Isso seria totalmente irrelevante, pois somente 
depois de conhecer bem você, suas necessidades e 
também seus objetivos, poderemos selecionar as opções 
que vão te ajudar.

Ou seja: o aparelho não é importante, mas sim entender 
suas necessidades, para então, selecionar as opções que 
vão te ajudar a chegar lá.
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Por que o trata mento será em tempo recorde?

Nosso foco é primeiro entender você, suas necessidades, para 
depois selecionar seu aparelho. Isso garante que todo o 
tratamento seja conduzido no mínimo tempo possível.

O planejamento específico que realizamos é que realmente faz 
toda a diferença, por isso, dedicamos tanta atenção e tempo nesta 
fase.
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Agora nossa fase é a de condução do seu caso, 
acompanhando a evolução constante. Como fizemos 
todo o planejamento antes, agora é o momento de 
acompanhar de perto cada passo. Vamos orientar sobre 
sua higiene e manter sua boca muito saudável. Assim, 
esse período será mais rápido e muito confortável.
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Em poucos meses você estará com seus dentes 
completamente alinhados. É hora de finalizar seu 
caso e deixar seu sorriso super limpo, brilhante e 
pronto para encantar todos a sua volta.
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Aqui não entramos em critérios técnicos ou tipos de 
aparelhos porque, acredite, isso não o ajudará antes 
de entender as suas necessidades e objetivos.

Isso definitivamente é o mais importante.

No entanto nós estamos totalmente à disposição para 
esclarecer suas dúvidas. Por isso sugiro que nos 
envie um e-mail ou ligue, será um prazer fazer parte 
das suas conquistas.
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Visite a Expressão odontologia e saiba como nós 
podemos ajudar você a ter mais qualidade de vida, 
segurança estética e uma mastigação mais 
prazerosa, como você merece. Propomos 
possibilidades para sorrisos inspiradores e uma 
permanente saúde bucal.



Andreia Poletto Fernanda A. NoronhaRicardo KrauseCarolina Nery
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Conheça nossa equipe
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Av. Dom Pedro II, 367 sala 302
Porto Alegre - RS
51 3342 7012 | 51 3029 6906
    51 9993 1858

Cfacebook.com/expressaoodonto
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