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Com as inovações que propõem, são equipamentos necessários para 

montar um consultório odontológico. Eles tornam seus procedimentos mais 

rápidos e com melhores resultados, enquanto aprimoram a sua gestão de 

negócios.

Mas afinal, quais são esses instrumentos de dentista e ferramentas de 

gestão que devem fazer parte da sua clínica de odontologia? Prossiga com a 

leitura do artigo e saiba mais sobre!

Transformação digital é um termo cada vez mais presente no mundo. Na 

odontologia, ela se faz presente através de novas ferramentas digitais. Quais 

delas podem fazer parte da sua clínica de odontologia?

 7 ferramentas digitais essenciais para uma clínica de odontologia
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“Apenas no ano de 2017, negócios de todo o mundo investiram mais de 1 

trilhão de dólares em ações de transformação digital.” (Fonte: IDC)

Na odontologia, a transformação é um processo profundo e duradouro que 

altera os fluxos de trabalho e estrutura geral do negócio. É uma mudança de 

curta escala (por exemplo, uso de ferramenta) ou de larga escala 

(reformulação da clínica, por exemplo).

A transformação digital se trata do uso das inovações para tornar a empresa 

mais forte e atrativa ao consumidor. Seu papel é o de implantar melhorias 

pela mudança de métodos e/ou tecnologia de ponta.

A partir dessa noção de transformação, você já deve pensar em dois 

elementos para sua clínica: as tendências futuras de tecnologia e os 

equipamentos necessários para montar um consultório odontológico.

Vamos falar mais sobre isso agora!

 O que é a transformação digital na odontologia?

https://baumerdental.com.br/tecnologia-na-odontologia-conheca-as-principais-tendencias/


Elas podem ter papel direto na consulta odontológica ou então ajudar na 

gestão da sua clínica de odontologia. Através delas, você pode ter um 

consultório odontológico completo. E quais são elas?

Quando se fala em equipamentos necessários para montar um consultório 

odontológico, você pensa em espelho, pinça clínica, sonda exploradora, 

brocas, máquinas, etc. Contudo, há outros tipos de instrumentos de dentista: 

as ferramentas digitais.

 Quais são as ferramentas digitais para uma clínica de odontologia?
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Considerando o atual cenário do mundo, é cada vez mais essencial a 

realização de atividades a distância, dentro do que é possível. Uma dessas 

atividades é o laudo a distância, sem a necessidade do paciente comparecer 

diretamente ao consultório.

Através dessa ferramenta digital, é possível ter avaliações rápidas e práticas 

para os pacientes, principalmente para quem não pode sair de casa.

 Laudo a distância

Contar com uma ferramenta digital de teleodontologia é algo essencial 

também nesse atual cenário do mundo. Pode ser através de:

 • Transmissão ao vivo;

 • Saúde móvel, com o compartilhamento de vídeos e mensagens 

pessoais que eduquem o paciente sobre sua saúde bucal.

Ter uma ferramenta dessas melhora o acesso ao atendimento odontológico, 

sendo algo complementar aos instrumentos de dentista.

 • Compartilhamento remoto de informações, que é a teleodontologia 

assíncrona. Isso permite o diagnóstico de tratamento remotamente;

 Teleodontologia

https://baumerdental.com.br/teleodontologia-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-atendimento-odontologico-virtual/


Também chamada de The Wand, a anestesia eletrônica possui o formato de 

varinha (que dá o nome em inglês) com a ponta brilhando. Essa anestesia 

não utiliza de materiais químicos, o que evita possíveis efeitos colaterais e o 

desconforto desse procedimento.

Além disso, melhora o tempo de recuperação que se tem na anestesia 

comum.

 Anestesia eletrônica

WWW.BAUMERDENTAL.COM.BR

 7 ferramentas digitais essenciais para uma clínica de odontologia

05

Manter prontuários impressos custa muito caro e consome muito do seu 

espaço. Por isso que está sendo cada vez mais adotado o prontuário 

odontológico digital, um software que armazena as informações do paciente 

digitalmente.

 • Torna mais simples o compartilhamento delas com as equipes 

médicas. 

 • Facilita a localização das informações; 

É uma ferramenta segura, que torna a consulta odontológica muito mais 

rápida e o seu consultório odontológico completo!

Se trata de uma ferramenta digital recomendada pelo próprio Conselho 

Federal de Medicina, pois:

 • Agiliza o preenchimento das informações dos pacientes; 

 Prontuário odontológico digital

Outra ferramenta digital que deve ser presente no seu consultório 

odontológico é o painel de chamadas. Se trata de uma tecnologia que 

automatiza o processo de organização do atendimento aos pacientes.

 Painel de chamadas

https://www.sorrisologia.com.br/noticia/anestesia-eletronica-entenda-como-o-item-e-capaz-de-reduzir-o-incomodo-e-efeitos-colaterais_a8628/1#:~:text=Utilizando%20um%20aparelho%20eletr%C3%B4nico%2C%20o,da%20boca%20ap%C3%B3s%20o%20procedimento.
https://baumerdental.com.br/por-que-adotar-prontuario-eletronico-e-painel-de-chamadas-no-consultorio/
https://baumerdental.com.br/por-que-adotar-prontuario-eletronico-e-painel-de-chamadas-no-consultorio/


Nele, são colocadas informações como número de senhas, nomes de 

pacientes, números das salas para atendimentos, etc. Tudo isso permite 

uma organização mais rápida e prática do atendimento, facilitando o 

trabalho de suas atendentes.

WWW.BAUMERDENTAL.COM.BR
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Isso ajuda a tranquilizar o paciente e também a dar uma noção de como 

ficará o trabalho final. Isso é ainda mais importante em tratamentos de 

grande porte.

Para aprimorar o seu atendimento na clínica de odontologia, é importante 

contar com uma ferramenta de simulação digital dos dentes. Através de um 

programa, é possível simular como serão os dentes do paciente após o 

tratamento.

 Simulação digital de sorriso

Além disso, é uma ferramenta de gestão de estoque que auxilia na 

manutenção dos seus produtos. Por fim, é uma ferramenta de marketing 

digital, auxiliando na gestão de redes sociais e de potenciais clientes.

Por fim, para ter um consultório odontológico completo, é necessário ter um 

software de gestão odontológica. Através desse software, é possível reunir 

várias ferramentas digitais num local só. Algumas ferramentas são:

 • Prescrição digital de medicamentos; 

 • Agenda inteligente; 

 • Laudo a distância; 

 • Etc.

 • Prontuário odontológico digital;

 Software de gestão odontológica
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A inovação no setor odontológico abarca duas noções de mudança: 

mudanças nos processos de gestão da clínica e mudanças na oferta de 

tratamentos mais avançados. Ferramentas digitais podem aprimorar sua 

clínica nas duas noções.

A introdução de ferramentas digitais na sua clínica de odontologia contribui 

para processos mais ágeis e uma gestão mais otimizada. Isso é vantajoso 

para você como médico, assim como é para o paciente!

 A transformação digital pode contribuir para sua clínica de 

odontologia
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA A MAIS COMPLETA
LINHA DE BIOMATERIAS DO MERCADO

Clique e entre em contato

https://baumerdental.com.br/tecnologia-na-odontologia-conheca-as-principais-tendencias/
https://baumerdental.com.br/tecnologia-na-odontologia-conheca-as-principais-tendencias/
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