
GUIA DE
SERVIÇOS



Serviços

Uma experiência
em odontologia de ponta, 

ao seu alcance...



Clínico
Geral
Profissional com

Especialização, ampla

experiência e vastos títulos

acadêmicos 



CLÍNICO
GERAL

Utilização de

materiais

técnica

atualizadas com

eficácia

aumentada.

Planejamento

odontológico e

acompanhamen

to personalizado

até fim do seu

tratamento atual 

Acompanhamento

de 6 em 6 meses. 

Planejamento

odontológico e

acompanhamen

to personalizado

até fim do seu

tratamento atual 



PRÓTESE
Atuamos em todos tipos de

reabilitações protéticas 



PRÓTESE

Materiais

importados e

genuínos, com

garantia de

rastreio e

procedência.

 

Material de

moldagem de

linha profissional

e exclusiva, que

mantém a

fidelidade e

integridade do

Copy da arcada

dentária, o que

resulta em uma

estética sem

PERFEITA do

seu trabalho

final e

totalmente

fidedignos a sua

estética dental.

Adesivos e

cimentos de alta

tecnologia e

confiabilidade, que

oferece uma maior

longevidade e

proteção às suas

próteses. 



PRÓTESE

Porcelana

Verdadeira 

Cerômero (com

matéria prima

superior ao

tradicional)

EMax (de marcas

Alemãs,

Americanas ou

Espanholas)

 



ENDODONTIA



ENDODONTIA

 Realização de

todos os tipos de

canais, com

técnicas atuais.

Instrumental

motorizados e

de última

geração, 

Tratamento seja

mais rápido e mais

indolor, com maior

garantia de

sucesso. 



PERIODONTIA
Profissional com

Especialização, ampla

experiência e vastos títulos

acadêmicos 



PERIODONTIA

Aumento de

coroa 

Gengivoplastia

Gengivectomia

 

Raspagem Supra e

Sub gengival

Tratamento 

de doenças

periodontais     



ORTODONTIA
Infraestrutura de ponta,

unem saúde ao bem estar

UMA NOVA
ATMOSFERA E
EXPERIÊNCIA CLÍNICA
Uma nova concepção

odontológica, com tratamento

humanizado, 



ORTODONTIA

INVISALINE

Benefícios:

- O mais

moderno

alinhador dental

já produzido no

mundo

 - Totalmente

invisível 

 - Não é

necessária a

manutenção

periódica, pois

NÃO existe

elásticos e fios 

 

- Você recebe todo

o seu tratamento

numa só caixa

- Seu tratamento é

definido de forma

digital 



ORTODONTIA

Praticamente

indolor 

- Pode ser

retirado em

ocasiões

especiais 

- Pode retirar

para escovar os

dentes 

 

 Você retorna ao

dentista em vistas

periódicas

espaçadas

somente para

avaliar a evolução

do tratamento 

Tempo reduzido

de tratamento 



ORTODONTIA

SAFIRA

Benefícios: 

 - Mais discreto

que a porcelana

 - Praticamente

translúcido

 - Acompanha a
coloração do dente
conforme ele altera
de cor por
questões ligadas ao
hábito      

 alimentar ou
clareamento,

sendo muito
versátil 

 - Mais resistente

dos aparelhos

estéticos

    - Não amarela

com o tempo



ORTODONTIA

CERÂMICA

(PURA)

Benefícios: 

- Não amarela

com o tempo

- Mais resistente 

 - Material na cor
branca 

  - Melhor custo

benefício 



ORTODONTIA

RESINA 

 

NÃO
TRABALHAMOS
COM ESTE
MATERIAL SOB
NENHUMA
HIPÓTESE, POR
TER BAIXA
QUALIDADE,
PIGMENTAR EM
POUCO TEMPO
DE USO, CUJA
DURABILIDADE
É REDUZIDA
PELA
FRAGILIDADE
DO MATERIAL 



ORTODONTIA

METAL GRAY

(TRADICIONAL)

  Benefícios:

 - Aparelho

tradicional,

porém com

técnica

moderna, pois

NÃO é mais

utilizado os

anéis de metal

nos molares 



ORTODONTIA

 AUTOLIGADO

   Benefícios:

 

- Parecido com

o tradicional

- Diminui o

tempo de

tratamento,

obtendo

resultados muito

mais rápido que

o modelo

tradicional. 



 IMPLANTODONTIA
Implantes importados com

garantia de rastreio

Profissional com Especialização,

com ampla experiência e com

vastos títulos acadêmicos



IMPLANTODONTIA

Enxerto Ósseo

(Sintético)

 

- Cirúrgico

sintético de alto

grau de pureza,

cuja

confiabilidade

atende os

padrões

internacionais



IMPLANTODONTIA

 Enxerto Ósseo

(Natural)

 

Embora seja mais

em conta e com

ótimos resultados,

Não trabalhamos

sob NENHUMA

hipótese com este

material, por se

tratar de material

biológico humano,

cuja origem é do

Banco Nacional de

Ossos,

 em que os pacientes que recebem este

tipo de enxerto, ficam suspensos por toda

vida de doar sangue, além de riscos

inerentes a prática que ainda são

desconhecidos, além de faltar informações

da vida pregressa dos doadores. 



DENTÍSTICA



DENTÍSTICA

 Resina de Alta

Qualidade Z 100,

Z 250 e Z 350

(IMPORTADAS)

 

- Melhor

Acabamento

- Não Adere

Bactérias

- Não Causa Mau
Hálito
- O maior Grau de
Resistência
Existente

- Evita a

possibilidade de

infiltrações

- Maior

Longevidade



CIRURGIA
 

 Profissionais com especialização,

com ampla experiência e com

vastos títulos acadêmicos, cujo

ambiente e materiais cirúrgicos

seguem as mais rigorosas

normas de assepsia.



CIRURGIA

Exodontia

simples
Exodontia de

sisos inclusos 

Gengivoplastia Gengivectomia 



Clinique 

Clareamento
Mate r i a l  impor tado ,

menos  ag re s s i vo  aos
dentes  e  com  r e su l t ados
supe r i o re s  ao  t r ad i c i ona l  



HARMONIZAÇÃO
FACIAL

Matéria prima genuína de

marcas registradas,

importadas e aprovada pela

ANVISA

- BOTOX (Trademark)

 - Preenchimento Facial

 - Preenchimento Labial

 - Lipo de Papada

 - Skinbooster

 - Fios de Silhouette

 - Bioestimuladores

- Microagulhamento



Pacientes
CLINIQUE,
têm MAIS.


