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Credenciamento OrtoSystem 

 

Seja bem Vindo Doutor (a) ao método que revolucionará a forma 

dos atendimentos em seu consultório. 

Os alinhadores invisíveis são a mais nova tendência da Ortodontia. 

Aliados à tecnologia CAD/CAM, atualmente, são confeccionados com maior 

precisão, permitindo a correção das más oclusões, principalmente de baixa e média 

complexidade. Além disso, é um método alternativo à terapia ortodôntica 

convencional fixa e visa atender a nova demanda de um público que busca a estética 

aliada ao tratamento ortodôntico. 

Uma das vertentes da OrtoSystem é o credenciamento de cirurgiões-

dentistas. Através desse processo, o dentista é habilitado a utilizar nosso sistema de 

alinhadores invisíveis, permitindo desde o planejamento do tratamento de seu 

paciente, até a impressão dos alinhadores. 

 

Existem dois módulos que você, Dentista, pode adquirir: 

1. Módulo 3DAligner – todo o credenciamento é gratuito e o cirurgião 

dentista apenas encaminha para OrtoSystem (fase 1) a 

documentação ortodôntica e escaneamento do paciente. 

 

Nossa equipe irá realizar o Setup inicial (movimentação dentária) e 

o planejamento será aprovado pelo nosso Ortodontista Mentor. Em 

até 48 horas enviaremos o vídeo e a análise de movimentação para 

sua aprovação (fase 2). Esse material será disponibilizado ao 

dentista e o resultado final já pode ser mostrado ao paciente, através 

do nosso vídeo institucional. 

 

Após aprovação, os alinhadores entram na linha de impressão (fase 

3) e em 5 dias úteis você irá recebê-los em seu consultório.  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

2. Módulo Doctor In – Nesse módulo, o ortodontista receberá um 

treinamento completo pelos nossos Analistas de Sistemas e 

Professores Doutores em Ortodontia. Será fornecido todo o 

conhecimento necessário para que você mesmo possa fazer o Setup 

de seu paciente. Com esse treinamento, o dentista eliminará a fase 

de aprovação do planejamento e não precisará investir na mentoria. 

Ele próprio viabilizará o projeto do paciente através do software que 

iremos instalar. Dessa forma, ampliará ainda mais seus benefícios 

financeiros.  

 

Informações como o número de placas necessárias ao tratamento, 

tempo de utilização, vídeo da análise da movimentação, 

tratamento, entre outros, poderão ser discutidos com seu paciente.  

 

Processo de Trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envio da 

Documentação 

Aprovação Impressão 3D 



 

 
 

Para se Credenciar, basta acessar www.ortosystem.com.br e 

clicar em Credenciamento. Preencha todas as informações e aguarde, iremos criar um usuário e 

senha para que você possa usufruir do sistema. 

Sua senha é intransferível e caso ocorra perda ou extravio, o 

cancelamento deverá ser solicitado através do e-mail contato.ortosystem@hotmail.com. Fique 

tranquilo, suas informações estão seguras conosco e uma nova senha de usuário será gerada. 

Após o registro, você poderá acessar o sistema diretamente 

clicando no cadeado que aparece no canto superior direito do site da OrtoSystem. 

 

1. Cadastrando Novos Pacientes 

 

Preencha o Cadastro do Paciente (preenchimento das 

informações familiares, informações extras e informações de convênio não são obrigatórias). 

 

http://www.ortosystem.com.br/
mailto:contato.ortosystem@hotmail.com


 

 
 

2. Pedido 

 

 

Após a inserção dos dados de seu paciente (item 2) ele será 

listado em sua caixa de pacientes e ficarão organizados todos no mesmo local, conforme indicado 

pela seta. Para realizar o pedido basta clicar no botão Ações e em seguida clique em Editar / 

Visualizar. 

 

3. Odontograma 

Nesse campo você poderá inserir informações sobre a 

movimentação dos dentes que deseja realizar. Não é um campo obrigatório, mas pode ser usado 

como mapa para que nós possamos direcionar e entender melhor o tratamento que almeja para 

seu paciente. 

 

Clique no dente que deseja informar, digite um texto curto na 

caixa de texto que irá aparecer abaixo e por último clique em inserir. Os dados pertinentes à 

aquela região informada serão salvos no sistema. 



 

 
 

4. Envio dos Exames. 

 

Após inserir as observações das regiões que serão estudadas você 

pode nos enviar também, a documentação ortodôntica de seu paciente. Para isso, basta acessar 

as abas superiores conforme mostra a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Este também pode ser acessado pelo site www.ortosystem.com.br, clicando no botão Upload. 

 

Se preferir, peça para a clínica de Radiologia onde o paciente 

realizou o exame nos enviar a Documentação do paciente através do e-mail 

contato.ortosystem@hotmail.com, com as informações do nome do paciente e nome do 

dentista solicitante. 

Após o Upload do arquivo, seu pedido já entrará na fila de 

análises e um link para pagamento do Setup será gerado, você pode encaminhar esse link ao seu 

paciente. Feito o pagamento, o Setup será enviado para sua aprovação em até 72 horas. 

Atenciosamente 

Equipe OrtoSystem 

www.ortosystem.com.br         (14) 99720.5598 ou contato.ortosystem@hotmail.com 

Sabemos que inserir a documentação do paciente é algo que 

toma tempo (em média 5 minutos) do Dentista. Para melhor atender nossos parceiros, criamos 

a opção de link direto. Basta condensar toda a documentação de seu paciente em um único 

arquivo (.zip ou .rar) e enviá-la através do link (clique aqui). 

 

mailto:contato.ortosystem@hotmail.com
encurtador.com.br/azFS9

